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 املقدمة 
ة أمهيدددتتضدددم     يب بعددددال ب وبعدددد   قدددد ال مقدمدددةاحلمددددح و ددددال واللددد ع والسددد   علددد  مددد   نددد

الد  يثردر  جد  البحدث ومجد د  ب وملدطلحات ب وتسداال ت  ب والدااسداا السدابقة ب ومرا موضوع البحث
 استخدامدا ويجبغي معرقتدا قبل الشروع يف قراءت  ب وأخرياً قيود البحث .

 
 أواًل : أمهية موضوع البحث

ددد ع  سددتقبا  قلددم تعددد أددرد أجتطددواا شاشدداا السددياااا يف السددجواا األخددريع تطددوااً ملحو دداً 
ومجددا  بمجددا تعمدل لللمد   ديردة  ددرا أندواع و  ب البث اإلذاعي وتشغيل امللفاا اللدوتية قحسد 

قددداداع علددد  اسدددتقبا  األوامدددر ب كمدددا أ دددا  (1)قددداداع علددد  ا اتبدددا  ل دددوا ا مدددامو مددد ود صنظمدددة  دددوتية
عدددأل األقمددداا  (3)املِ  دددة قددداداع علددد  تشدددغيل أنظمدددة ومجددددا أندددواع ب (2)اللدددوتية مددد  السدددائا وتجفيددد ما

اشددداا أخدددر  ب سدددياااام األ ددديلة بش يسدددتبدلوا شاشدددااالسدددياااا  وأ دددبع بعدددي مدددالثي .اللدددجاعية 
ا تلدا  بشدبثة املعلومداا العامليدة )اإلن ند (   مد ا   تتدوقر يف الشاشدة األ ديلة مردل لحلو  عل  ل

  . (4)الفيديوب وتشغيل ملفاا 
حبسدد  قتدداا إنتدداأ أنددواع متعددددع مجدددا  يف تجدداق تالبديلددة شدداا شالل أ ددبح  الشددركاا املجت ددةو   

يف ( Entune) يف سدددياااا قدددواد ب ونظدددا ( SYNC) مددد  أشددددر األنظمدددة اللدددوتية يف الشاشددداا األ ددديلة   نظدددا  (   1)
 ب ونظدا  يف سدياااا شديفرولي ( My link) ب ونظدا  يف سدياااا كرايسدلر( Uconnect) ب ونظا  سياااا تويوات

(Intellink)  ب ونظدددددا  يف سدددددياااا  ددددد (Lexicon)  ب ونظدددددا  نددددددا يف سدددددياااا مو (CUE )  يف سدددددياااا
. وتبدددمل املواقددد  الشدددبثية لشدددركاا السدددياااا خلدددائم كدددل نظدددا  مجددددا ب ومدددد  تواققددد  مددد  أنظمدددة تشدددغيل  كدددادي  

ا ددوا ا الشددائعة . كمددا تثدد  التعددرع علدد  ذلددك عددأل دليددل املالددك لثددل قتددة مدد  السددياااا ب ومدد ال األدلددة متددوقرع يف 
 شركاا .معظم املواق  الشبثية لتلك ال

يف سدياات   (SYNC)مد  خد   اسدتخدا  البا دث لجظدا  و   تستقبل م ال األنظمة اللدوتية األوامدر لللغدة العربيدة .  (   2)
ب اتضددع أا الجظددا  يعتمددد  لددة مدد  األوامددر اللددوتية ب مجدددا مددالتم بتشددغيل ملفدداا الوسددائ    2113إكسبيديشدد  

( Bluetooth Audioية املخ ندددة يف إ دددب  الددد اكرع ب واألمدددر )ل امللفددداا اللدددوتيشدددغ ِ  (USB)األمدددر   قمدددرً  
( لتوقيف Pauseب واألمر )عأل البلوتوث  لتقا  اللوا اللادا م  ا وا  عجد تشغيل امللفاا اللوتية املخ نة قي  

يدتم  ( ملعرقدة اسدم امللدف الد  ? What is playing(  سدتتجاع التشدغيل ب واألمدر )Playامللف مؤقتاً ب واألمدر )
وقدددد ( لتشدددغيل امللدددف السدددابا . Previous( لتشدددغيل امللدددف التدددام يف القائمدددة ب واألمدددر )Nextتشدددغيل  واألمدددر )

( ومي حتمل الرم  Roadmasterبعد  مل صخر  تعمل بجظا  أنداويد ب م  نوع )تلك الشاشة البا ث  استبد 
(AN-13 FEX. ) 

(3   ) (GPS)  ب( اختلاا امللطلعGlobal Positioning System. ) 
ع  مددا  قيادتد   دا قدد يتسدب  يف  لت  تشغل السائا   قيوداً عل  تشغيل ملفاا الفيديوتض  معظم شركاا السياااا (    4)

مدد  ذلددك أا الشاشددة األ دديلة  تشددغل ملفدداا الفيددديو إ  أاجدداء توقددف السدديااع بوضدد   قددل و .  وقددوع احلددوادث املروايددة
سددداعة ب وقدددد واد مددد ا القيدددد يف أدلدددة كم/  5القيدددادع بسدددرعة  ت يدددد علددد  ( ب أو أاجددداء P( أو )Nاحلركدددة علددد  الوضددد  )

و  373ب ص  2113تشدددغيل مددد ال الشاشددداا الددد  اجددد  إليددددا البا دددث ب ومجددددا دليدددل املالدددك لسددديااع إكسبيديشدددد  
قدف عدرا اللدواع .  كما أا بعي األنظمة اللوتية تسمع بتشغيل الفيديو أاجاء توقف السديااع وإذا حتركد  يتو  447

 . عل  الشاشة ويتبق  اللوا
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علد  تواقدا مجت اادا مد  الشاشداا األ ديلة  مد ال الشدركاا وغالبداً مداحترصب  إنتاجدا السياااا وسجواا
مدد   يددث   احل ددم ب واملجاقدد  االفيددة ااا ددة للثدددرلء واللددوا واللددواع وناعدداا السدديااع ب ومدد    

  إىل تقطيددد  بعدددي األسددد   أو إضددداقة بعدددي القطددد  لتتواقدددا الشاشدددة البديلدددة مددد   حيتددداأ قدددي ال كيددد
التسددليك ااددداص للسدديااع ب قثدددل مددايف األمدددر قدددك الشاشددة األ ددديلة مدد  موقعددددا ووضدد  البديلدددة مثا دددا 

 . (5)وإعادع تربي  األس   يف ذاا املجاق 
لثدل مد  م  الوق  يف السديااع  ويعدُّ استماع ومشامدع ملفاا الوسائ  أ د أمم أوج  ا ستفادع

ة وم ا البحث يبدمل كيفيدة ذلدك بلغد ب ال مجية ال  يقضو ا قيدا السائا ومراققي  ب وخبا ة إذا طال  املدع
 ية ال  قد  حيتاجدا الداعية الراغ  يف ا نتفاع بشاشة سياات  .سدلة بعيداً ع  التفلي ا التقج

  
 تساؤالت البحث  اثنيًا :

يف الدددعوع إىل  ددداكيددف تثدد  تو يف؟ و  ملفدداا الوسددائ  يف شاشدداا السدديااااغيل ماملددادا تشدد
 هللا تعاىل ؟
  
 

   اثلثًا : الدراسات السابقة
ومل جيدد اسدالة علميدة  يد  ب  (6)يف ختلدم الددعوع قوائم الرسائل العلميدةعدداً م  اج  البا ث ا 

يددة  دددرا للبا ددث أموعددة مدد  العامليف الشددبثة  جوجددل لبحددثسددتخدا  كددر  اول علدد  تسدداال ا حبردد  .
 دددرا كدد لك  لددة مدد  و املتخللددة يف شددؤوا مدد ال الشاشدداا ب  تضددم  مقددا ا يف املجتددد اتتددائ  الج

بشاشددددداا  ووجدددددد البا دددددث تعريفددددداا عددددددعاملراجعددددداا امللدددددواع والددددددعا ا الت اايدددددة لدددددبعي أنواعددددددا . 
ب واقد  ااا ددة بشددركاا السددياااا امليف  السددياااا -كتالوجدداا -أدلدة تشددغيل  السدياااا األ دديلة ضددم 

هبدددا وأدلدددة  تضدددم  تعريفددااتوالدد   دددة للشاشدداا البديلدددة تالشدددركاا املجااجدد  البا دددث عدددداً مددد  مواقدد  و 
  .التشغيل لعدد كبري مجدا 
خلدددائم شاشددداا  بيددداااألو    أمدددري  يف أعددد ال نتدددائ  البحدددث املدد كواع كتدددو  وتثدد  تلخددديم 

تو يددف كيفيددة دوا إشددااع إىل  ب املشددث ا الفجيددة املتعلقددة لسددتخدامدا   ددلالرددا  و ب السددياااا وأنواعدددا 
 
كد لك مد  خد   ب و يف مقدر إقامتد  السدياااا  شاشداابيد  كد ا  يفجو تد   هل ال الجتي دة مد  خد  البا ث  تو ل(    5)

 . املتخللة يف شؤوا تلك الشاشاا ملجتد ايف ا املشااكة
( ب وموق  جامعة www.iu.edu.saعة اإلس مية )( ب وموق  ا امuqu.edu.saانظر موق  جامعة أ  القر  )(    6)

( ب وتثد  اسدتخدا  خا دية البحدث داخدل كدل موقد  www.imamu.edu.saاإلما  كمد ب  سعود اإلس مية )
 ( .kt-b.comللو و  إىل قائمة الرسائل ب وانظر ك لك قائمة الرسائل العلمية يف موق  جام  الثت  امللواع )
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 م ال الشاشاا يف الدعوع إىل هللا تعاىل .
 

 : مراجع البحث رابعاً 
الشددرعية مدد  امللددادا املولوقددة ومددي الثتددا  والسددجة  مددادع مدد ا البحددث العلميددة با ددث دد  ال

مد  ققدد  عددا البا دث التقجيدة العلميدة  ومايتلل هبما م  كتد  العلدم الشدرعي ب وأمدا مدادع البحدث
   ي  التاليملدا املل

املجتشددرع البديلددة ب وكدد لك الشاشدداا  (7)شاشدداا السددياااا األ دديلة اسددتخدا  عدددد مدد  -1
ب وابطدددا الددادا تشددغيل الوسددائ  ب  ب وإجددراء الت دداا  علدد  تلددك الشاشدداا (3)يف السددوا ايليددة
 .  السفر يجة أو يفالقيادع داخل املدأاجاء  ولساعاا طويلة

 لشركاا املجت ة هلامواق  ا  وم  أمهدا  املدتمة بشاشاا السيااااالعاملية ة لشبثمواق  ا -2
 وكدددد لك . املجت دددداا احلديرددددة مجدددددا موا ددددفااو  ب  أدلددددة تشددددغيل مدددد ال الشاشدددداا والدددد  تتضددددم ب 

يطر دددوا و ب  اخلائلددددويتحددداوا أعضددداالما يف ب  ملتخللدددة يف شدددؤوا مددد ال الشاشدددااا املجتدددد ا
كمدا تضدمج  تلدك  . اويتبدادلوا خدألاام يف ا نتفداع هبدب  ااملشث ا الد  تدواجددم يف اسدتخدامد

 . ومستل ماااشاشاا السياااا بعي لملواع املواق  مراجعاا 
 
 

 خامساً : منهج البحث
يف قجيَّددة ب وال كيدد  علدد  ا اندد  العملددي املدددم للداعيددة الراغدد  ا ختلدداا يف ذكددر املسددائل الت

عددد  إدااأ أ   ددوا توضدديحية ملددا واد  مدد يف دعوتدد  إىل هللا تعدداىل .   سددتفادع مدد  شاشددة سددياات ا
ذكرال يف البحث م  األجدد ع ب أو مجاقد ما ب أو األسد   املخللدة ل اتبدا  هبدا   وذلدك اغبدة يف 

 
نتفدد  البا ددث هبدد ال الشاشدداا مجدد  عدودمددا وقددد ا تددة يف السدديااع مدد  بلددد املجشددو بمددي الدد  ثب مربَّ  الشاشدداا األ دديلة(    7)

القدتة  يجما كان  تقتلر عل  استقبا  البث اإلذاعي وتشدغيل أشدرطة الثاسدي  ب   أضديف  إليددا خا دية تشدغيل 
 .( CD) الضوئيةاألقراص اللوتية 

ادددد ث واسددددتخد   . (Roadmasterا البديلددددة العاملددددة لللمدددد  مدددد  نددددوع )الشاشدددداعدددددداً مدددد   اسددددتخد  البا ددددث(    3)
. ( Still Cool) الرالردة مد  ندوع( ب و Roadmasterمد  ندوع )   شاشدتاا مد ودع بجظدا  أنداويددشاشداا بديلدة 
ومهدا مد وداتا بجظدا  أنداويدد ب ( AN-7001 FV)ب و ( AN-13 FEX)  اودماسد  الرمد ي   وحتمدل شاشدتا

( Ford Vectoria( اختلدددداا )FVب واحلرقدددداا )( Android( اختلدددداا كلمددددة )ANقدددداا )واحلر ب ( 4.2)
 .ب وا ختلددداااا األخدددرياا إشدددااع إىل ندددوعي السددديااتمل  (Ford Expedition( اختلددداا )FEXواأل دددرع )

ومي شاشاا تث  ب ( وتعي عا  Universalاختلاا )ومي  (UNIوبعي شاشاا اودماس  حتمل األ رع )
ومدد    حيتدداأ قددي ب  لددة مدد  قتدداا السددياااا و تتطددابا يف أ  امدددا ومجاقدد ما مدد  الشاشدداا األ دديلة  يف  أا تركَّدد

 . لتواقا املجاق  ة أو أكررإضاقة قطعو يف واجدة الشاشة ب ال كي  إىل سد الفتحاا 
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دا  وقددد  ددرص البا ددث علدد  اسددتخ . (9)اختلدداا البحددث ب ولتددوقر مدد ال اللددوا يف الشددبثة العامليددة
 بقدا املستطاع . قجيَّةالتاأللفاظ العربية للملطلحاا 

 
 

 سادساً : مصطلحات البحث
 الوسائ   ملفاا -1

 مي امللفاا املخللة حلفظ اللوتياا واملرئياا ب ومي عل  ا اة أنواع   
ب ولثدددل ندددوع مجددددا ميتددداا  تلفدددة ب  الفيدددديوملفددداا اللدددوا ب وملفددداا اللدددوا ب وملفددداا 

يسددر حيدددد جدد أي  مفلددولمل بجقطددة ب وا دد ء األتددة امللددف مدد  اندد  والدد   يتددولف مدد  وتثدد  معرقددة مي
ومددو علدد  ب  للددوب الدد   حيتددو  تدد وع لسددواع الفاحتددةترددل اسددم امللددف ا ( AlFatiha.mp3)   قمددر ً ب اهليتدة 
   (11). (MP3)ميتة 

 شاشاا السياااا -2
 . اع شاشة السيااع مي وسيلة تشغيل ملفاا الوسائ  يف السيا

تقسيم  وير  البا ث . بعد ابطدا للشاشةم  ملادا متجوعة  وتث  تشغيل م ال امللفاا
 شاشاا السياااا إىل ا اة أنواع   

  ثب م  السيااع م  بلد املجشو . الشاشة األ يلة ومي ال الجوع األو    
 ة سياات  األ يلة .  شاشالشاشة البديلة ومي ال  يركبدا مالك السيااع بدً  مالجوع الرا    و 
الشاشة اإلضاقية ومي ترك  يف سقف السيااع ب أو خلف مقعد السائا ومقعد الجوع الرالث   و 

  جااال ب وحتديداً عجد مسجد اأس كل مجدما .
تث  تو يد املشامدع يف السيااع حبيث أا مايعرا عل  شاشة السائا يعرا عل  الشاشاا و 

  شة السائا عجدا .اإلضاقية ب وتث  أا تستقل شا
ب وتتدوقر  احلواسدي  اللو يدةاملستخد  يف ا وا ا و  جظا  أنداويدببعي الشاشاا البديلة  وتعمل

 
 ث  كتابة اسم ا دازتب  بلوتوثالاملستخد  للبث عأل  (Mpowوعل  سبيل املرا  ب ل ط ع عل   واع ا داز )   (  9)

 حبث جوجل قتظدر الجتائ  ملجفًَّة إىل  وا ومقاط  قديو وأخباا وتطبيقاا تتلل هب ال القطعة .يف كر  
بتفعيدددل املثتدديب أو ايمددو  املخ نددة يف احلاسدددو  ( Media Files)تثدد  التعددرع علدد  ميتددداا ملفدداا الوسددائ  (   11)

ظدددا  وندددددوز ب  يددددث يظدددددر اسددددم كدددل ملددددف مقدددد  ً هبيتتدددد    ألا اايدددداا خا دددية عددددرا ملحقدددداا أندددداء امللفدددداا يف ن
ا ق اضددي مددو إخفدداء تلددك امللحقدداا . ويددتم تغيددري مدد ا اايدداا ا ق اضددي بفددتع مستثشددف امللفدداا يف احلاسددو  ب   

تُفعَّل  وم   َّ  باختياا عرا م  شري  القوائم العلو  ب   التوشري عل  ملحقاا أناء امللفاا ب قتظدر ع مة اللَّع 
 .ااا ية امل كواع 
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وم  أمم معايري اختياا شاشة أنداويدد    داادة نظدا  التشدغيل ب ب  (11)أنواع مجدا يف األسواا ايليةعدع 
 .ل  تستطي  الشاشة التعرع عليدا و  م ال اكرع الداخلية ب و  م ذاكرع التخ ي  ااااجية ا

 وتركيدددد   ب  شاشددددااا األ دددديلة بددددديل  لسددددياااا ملقتددددي سدددديااااا ا ديدددددع توكددددا ا ا وتتدددديع بعدددديُ 
ألا مردددل مددد ال التعددددي ا الددد  جيريددددا   ب إذا اغبدددوا مدددم يف ذلدددك  شاشددداا إضددداقية سدددقفية أو خلفيدددة

  .لإللغاء  السيااع ا ديدع ااعرا ضميقد  ب املالك م  ِقب ل نفس  ودوا الرجوع للوكالة
ظددا  يددؤد  إىل تعطددل بعددي خلددائم الجقددد ا اسددتبدا  الشاشددة األ دديلة ويجبغددي التجبدد  إىل أ

د السدديااع ب  اسددتقبا  األوامددر اللددوتية ب والددتحثم يف الجظددا  عددأل األزااا املربتددة يف مقددو   اللددوب مرددل  
 (13)ومجفددد  الجاقدددل التسلسدددلي العدددا  (12)املجفددد  املسددداعدكمدددا أا بعدددي املجاقددد  ااا دددة للجظدددا  مردددل 
 . املجف ي  م ي  تضم تتوقف ع  العمل ب ولث  الشاشة البديلة ت

 األجد ع ال كية -3
  الر اددة دددا عانو احلواسددي  الشخلددية صا ددوا ا ب و يطلددا ملددطلع األجددد ع ال كيددة علدد    

ألوامر إليدا ع  طريا اللم  أو قلم تتمي  احلواسي  اللو ية إبدخا  اب و  ةاللو يَّ و  املثتبية وايمولة
اعاا ب . كمددا تو ددف بعددي أنددواع مدد  األجددد ع األخددر  للدد كاء مرددل   التلفددازاا ب والسدد  لددم

 . (14)احلواسي  اللو يةا وا ا و    والجظاااا . ومايعجيجا يف م ا البحث
 
 
 

 
 (Fly Audioو) (MX( و )Still Cool)و (Roadmaster  )   الشاشدداا الدد  تعتمددد نظددا  أنداويدددمدد(  11)

موقددددددد  اودماسددددددد  وخلائلددددددددا الفجيدددددددة  الشاشددددددداا البديلدددددددة. ومددددددد  أقضدددددددل املواقددددددد  العربيدددددددة لبيددددددداا  (AVLONو)
(roadmaster.com.co ) نوع السياااا ب وموض  تركيد  الشاشداا ب واألندواع يلجف الشاشاا حبس  ومو  

والد  تركد  علد   (universalالعامدة ) األندواع كمدا يبدملب وي  ظ أا معظمدا تعمل بجظا  أنداويدد ب  مجدا  احلديرة
 م  م   شاشة األنداويد للسيااع مشاكل و لدو  قة شاشاا أنداويد وخلائلدا انظر وللتوس  يف معر أية سيااع . 

وعجواا م ا  ب  ب و ي ا  نشطاً إىل اتايخ تسليم م ا البحث للجشر 4/12/2113ب وقد بدأ م ا الت م  مج   طويروت
 . (www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=1733889) الت م 

(12  )(AUX)  اختلاا لثلمة(Auxiliary و )معجاما مساعد . 
(13  )(USB) ( اختلاا امللطلعUniversal Serial Bus ). 
(  GALAXY Note 3New SM-N7505أجددددر  البا ددددث  اابدددد  علدددد  ا ددددوا ا ا تيددددة   )(  14)

( مد  شدركة LG G3 Stylusمد  شدركة سامسدون  ب و) ( ومهداGALAXY Note 5 SM-N920Cو)
( م  شركة أبل . وأجر  I Phone 7( و)I Phone 5s( م  شركة سو  ب و)XPERIA Z3)وإ  جي ب 

( مددد  شدددركة GALAXY Note Pro SM-P905ا تيدددة   ) حلواسدددي  اللو يدددةاالبا دددث  اابددد  علددد  
( مد  شدركة أسدوس ب Zen Pad C7.0( مد  شدركة ليجوقدو ب و)YOGA Tablet 2 Proسامسدون  ب و)

العاملة بجظا  وندوز  احلواسي  اللو يةعل  ا وا ا و  شركة أبل . ومل جير البا ث  اا ( م  Mini I Pad 3و)
 ا مقابل أجد ع أبل وأجد ع أنداويد .يدودية انتشاام
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 قيود البحث سابعًا :
ملدة مد  جب دداابطمد   ب يلة والبديلدةعلد  عددد مد  شاشداا السدياااا األ د أجر  البا ث  ااب 

 و يدددع .ب واستخد   لة مد  التطبيقداا يف الشاشداا واألجدد ع ال كيدة  ملادا تشغيل الوسائ 
ملدددادا تشدددغيل الوسدددائ  يف وإمندددا اهلددددع بيددداا ب  والتطبيقددداا مددد ال الشاشددداا إىل تقدددوم مددد ا البحدددث

 .  هللا تعاىلاستخدامدا يف الدعوع إىل  يةوكيف شاشاا السياااا عموماً 
ب ومددد ال واقدددم إ ددددااال  (م ملدددم ِ مطدددو ِاال )  اسدددم اسدددتخدم  بيدددا وقدددد ذكدددر البا دددث لثدددل تط

ألا االدائم الفجيدة للتطبيقداا  يف الثتد    اقم طبعت و وماا تقو  مقا  اسم مؤلف الثتا  املعل
 كمددا م .ختتلدف مد  إ ددداا  خدر لد ا وجدد  حتديدد اقدم اإل ددداا لثدل تطبيدا اسددتخدم  البا دث 

حددث ب وتددوقر التطبيقدداا يف مت ددر ثة العامليددة الددواادع يف البالتربدد  مدد   دد  ية اوابدد  مواقدد  الشددب
 (15) ه .1/3/1439جوجل  ىت 

 
ليس  اثبتة ب بل مي مت ددع متغريع ب ققد تتوقر تطبيقاا يف ق ع  اإللث ونيةجر اتاملي كِ ر البا ث مجا صا تطبيقاا (  15)

زمجيددة ب   حتدد ع بعددد ذلددك ب وثب تطبيقدداا جديدددع   قمددرً  تطبيددا البددث اإلسدد مي الدد   يتدديع تشددغيل كرددري مدد  
ا الفضائية الدعوية عأل الشبثة العاملية مل يعد متوقراً يف التاايخ امل كوا أع ال ب ونسخت  ال  سبا أا استخدمدا القجوا

 البا ث يف شاشة سياات  مل تعد تعمل  الياً   ول ا وض  البا ث م ا القيد ال مي . 
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 األول املبحث
 مصادر تشغيل ملفات الوسائط

 
امللددادا  ا إىل نددوعمل ائيسددمل  تثدد  تقسدديم ملددادا تشددغيل الوسددائ  يف شاشدداا السدديااا

 وقيما يلي بياا م ي  الجوعمل  . املرتبطة هبا  ادملية ب وامللارتبطة للشبثة العاغري امل
 

 األول النوع
 املصادر غري املرتبطة ابلشبكة العاملية

 
 . جد ع ال كيةواألب أدواا التخ ي  املتجقلة   تث  تقسيم م ال امللادا إىل نوعمل 

دا لجقل امللفاا عضب مي وسائل لتخ ي  امللفاا ب وتث  استخدا وأدواا التخ ي  املتجقلة 
بمل األجد ع ال كية . ومي أابعة أنواع   القرص الضوئي ب وإ ب  ال اكرع ب وبطاقة ال اكرع ب 
والقرص اللل  ااااجي . وتث  استخدا  األنواع الر اة األوىل يف شاشة السيااع ب وأما األقراص 

ل مت از أاجاء  ب كما أ ا تتوار اتفاع سعتدا التخ يجية  ققد  تتعرع عليدا بعي الشاشااالللبة 
  . (16)األمر ال   قد يؤد  لتلفداالتشغيل ب 

احلواسي  ا وا ا ب و  تث  عرا كتو اا يف السيااع قدي وأما األجد ع ال كية ال 
 . اللو ية

 وقيما يلي تعريف الادا تشغيل الوسائ  غري املرتبطة للشبثة الدولية  
 الضوئية األقراص املصدر األول :

    (17)وأمم أنواعدا نوعاا
  (13)(CDاألو    أقراص )

 
 Solid( اختلدداااً للعبددااع )SSD)للرمدد   هلددايرمدد   دددرا أنددواع جديدددع مدد  األقددراص اللددلبة مقاومددة ل متدد از ب و  (  16)

State Drive( ب وأمدا األقدراص القدتدة قرم مدا )HDD( اختلداااً للعبدااع )Hard Disk Drive انظدر .  )
انظددددددددر موقدددددددد  عددددددددامل التقجيدددددددددة . و  111ص    ب2116ديسددددددددمأل  -ثتبددددددددة جريددددددددر ب للفدددددددد ع ندددددددددوقمأل دليددددددددل التسددددددددوا مل

(www.tech-wd.com/wd/2009/04/12/ssd-vs-hdd) . 

 ب وتبلغ سعت ( Blue Ray Disk)لملطلع ل اً ( اختلاا BD)كدود ا نتشاا يرم  ل  لحلرقمل مجا  نوع اثلث  (  17)
تثدد  للشاشددة و . تثدد  الثتابددة علدد  وجديدد  قتتضدداعف سددعت  التخ يجيددة  مجددا  نددوع مجدد و ب  جي ددا ليدد  25التخ يجيددة 

-saب انظدددددددددر موقددددددددد  الشددددددددددركة ) الجدددددددددوع مددددددددد  األقدددددددددراصتشدددددددددغيل مددددددددد ا  2117جدددددددددام االفيدددددددددة يف سددددددددديااع يوكدددددددددوا دي
ar.gmcarabia.com. ) 

 ( .Compact Discختلاا امللطلع )(   ا13)
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 .  (19)مي ا لي  711 هل ا الجوع م  األقراص التخ يجية السعةوتبلغ 
  (21)(DVDوالرا    أقراص )

 جي ا لي  ب ومجدا نوع تث  الثتابة عل  وجدي  قتتضاعف 4,7السعة التخ يجية هلا وتبلغ 
  . (21)جي ا لي  3,5بلغ سعت  التخ يجية ت سعت  التخ يجية ب ومجدا نوع

وم  األقراص الضوئية مامو للثتابة قق  و تث  مسع كتواال وإعادع استخدام  مرع أخر  
تث  خت ي  ملفاا . و  (22)عدع مراا ملسع بعد الثتابة قيمث  استخدام ب ومجدا مايقبل ا

( للفديو mp4( لللوا و )mp3عامة مرل ) هبيتاايف م ال األقراص واللوا  الفيديواللوا و 
األقراص إ  إذا  بعي شاشاا السياااا  تثجدا تشغيل لث  و  لللوا أو غري ذلك .( jpgو)

ويتطل  نسُخ امللفاا  ب (23)ةهبيتاا أخر  خا  كفو ة قيدا الفيديوكان  ملفاا اللوا و 
 للة برام   اسوبية  استخدا   ب أو كُو كتو اا لهليتاا العامة أو ااا ة عل  م ال األقراص 

 . (24)هل ا الغرا
  تعرضدا للخدوش إذا كرر إدخاهلا وإخراجدا يف الشاشة الضوئية م  أبرز عيو  األقراص و 
 غر املسا ة التخ يجية هلا مقابل امللادا  إضاقة إىلب تعددا مراا كوما والجسخ عليدا ب أو 

 مرل بطاقة ال اكرع أو إ ب  ال اكرع .األخر  
 غيل كتو ا األقراص الضوئية ا رد إدخاهلا يف املجف  املخلم هلا عل  الشاشة .ويتم تش

 
 (Memory Card)وبطاقاهتا ( Flash Memory)أصابع الذاكرة  املصدر الثاين :

ب ولتلدددف موضددد  مددد ا املجفددد   مجفددد  الجاقدددل التسلسدددلي العدددا  عدددأللشاشدددة إ دددب  الددد اكرع ل يدددرتب 
للسديااع األمدامي أو األوسد  داخل الدداأ وقد يثوا  فياً  مراً عليدا بالشاشة ققد يثوا  ا حبس  نوع

الدد  قددد تتلفدد  إذا طددا   أشددعة الشددم  املباشددرعو مدد  السددرقة ب  حيمددي إ ددب  الدد اكرعاملجفدد  املخفددي ومدد ا ب   
ليد   1124التخ ي  ب ومضاعفاا الباي  مي   الثيلو لي  ويعداد   ( و دع قياس السعة ألدوااByteالباي  )(  19)

 1124مي ا لي  ب والتريا لي  ويعاد   1124د  كيلو لي  ب وا ي ا لي  ويعا  1124ب واملي ا لي  ويعاد  
 جي ا لي  .

(21   )(DVD )ا( ختلاا امللطلعDigital Video Disc. ويعي قرص الفيديو الرقمي ) 
 يقبدل  ب ومدو ومعجداال اجدائي الطبقدةب ( Double Layer( ومدو اختلداا امللدطلع )DLالرمد  )مد ا الجدوع حيمدل (   21)

 ايو .
قريم  ل  للرم   وأما الجوع القابل للثتابة وايو (DVD±R( ب و )CD-Rالقابل للثتابة قق  للرم  ) يرم  للجوع(  22)

(CD-RW( ب و )DVD±RW وتقبل شاشاا السياااا ) وي  دظ أا  تشغيل الجدوعمل يف الغالد  .البديلة
 ( .-( تتضم  إشااع زائد )+( بدً  م  إشااع  قم )DVDبعي أنواع أقراص )

 .  الفيديو( مللفاا Video DVD)و( ب SVCD)وب ( VCD)وب ( لللوا CDA) ة مي   هليتاا اااا(  23)
 للرجوع إىل ومجا  برام  أخر  تث  معرقتدا م  تفا يل استخدامدا ( .A Shampoo) استخد  البا ث بر م (  24)

 الشبثة العاملية .
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  . تعرض  هلا
مراً ب وغالباً مايثوا  ا عأل  ويف حيتويدا ولفيداقدي ترتب  للشاشة وأما بطاقاا ال اكرع 

( Micro SDو ) (25)(SD)بطاقددداا احلمايدددة الرقميدددة  ب وأشددددر أندددواع مددد ال البطاقددداا  علددد  الشاشدددة 
تلددف مدد  شاشددة ألخددر  . واققيددة مدد ال البطاقدداا مدد  الشاشدداا ختواألخددريع أ ددغر   مدداً ب ولثدد  ت

جي دا ليد  ب ولثد  قدد  123 ماي يدد علد   وتلل السعة التخ يجة لبطاقداا الد اكرع وأ دابعدا إىل
 .تتعرع شاشة السيااع عل  البطاقاا ذاا السعة التخ يجية العالية  

ويتم تشغيل كتو ا بطاقاا ال اكرع وأ ابعدا ع  طريا تطبيقاا مدأة يف الشاشة 
 ملستخدمدا تربي  وتتيع شاشة أنداويدياا والرالث للفيديو . أ دما لللوا والرا  لللوت

ب ويف م ال احلالة يجبغي لفاا الوسائ  حبس  اغبت  م  مت ر جوجل لتشغيل مأانية تطبيقاا 
اختياا التطبيقاا ال  تتيع استتجاع التشغيل م   يث توقف تشغيل امللف قبل إغ ا الشاشة ب 

 . (26)وتتيع ك لك التشغيل املتوا ل للملفاا املدأة يف ألد وا د
 

  األجهزة الذكية: املصدر الثالث 
   التالية طرالبشاشة السيااع ل اللو يةاحلواسي  ا و ا وا   اب  تث
 
 املساعدجف  املعأل السلثي  الرب  -أ

يف شاشدة السديااع ب وذلدك  املسداعدجفد  املتث  نقل اللدوا اللدادا مد  ا دداز الد كي عدأل 
وتثدد  املدد كوا يف الشاشددة ب ة يف ا ددداز واملجفدد  ااااجيدد تخدا  سددلك يددرب  بددمل مجفدد  السددماعةلسدد

ب وأمدددا إيقددداع املقطددد  اللدددوب أو تقدتددد  أو ا دددداز الشاشدددة اللدددوا عددد  طريدددا ة داجدددالدددتحثم يف 
وم  م ودع ببثرع  س  األومجا  أنواع م   ا داز . نتقا  ملقط  آخر قيتم ع  طرياا  وثخريال أو

إذا كداا أ دد يف  الدة مدا األسد   ب وتفيدد مد ال تث  التحثم يف طوهلا حبس  اغبدة املسدتخد    
 ومو يف مقعد خلفي .مادع   نة يف جدازال ال كي   ا خري  سمِ يد أا يُ الركا  ير 
 
 (27)تقجية بلوتوثبغري السلثي الرب   - 

 
 . (Secure Digital)اختلاا امللطلع (  25)
( ب Videolabs( ب )VLCوتطبيددا ) . (199911( ب )J2 Interactive)( ب MX Player) تطبيدامردل (  26)

 ويستخد  التطبيا األو  لتشغيل ملفاا الفيديو ب والرا  لتشغيل ملفاا اللوا والفيديو . ( .29196)
(27  )(Bluetooth )وا مد  جددداز تقجيدة  سدلثية تتديع نقدل امللفداا بدمل األجددد ع ال كيدة ب وتسدتخد  كد لك لبدث اللد

 ذكي  خر .
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  وإذاإذا كان  شاشة السيااع م ودع هب ال التقجية ب قيمث  ابطدا ص  جداز ذكي تتوقر قي  ب 
يف  املسداعدجفد  امليف   تُربَّد (23)قيمث  إضداقتدا عدأل قطعدة  للدة كان  الشاشة غري م ودع هبا ب

 . األس   إىلالشاشة ق ب  بمل ا وا  وناعاا السيااع عأل بلوتوث دوا احلاجة 
ا جدداا ختد  ِ أا عجد أو  ااتبدا  هلدا ل دوا  تستطي  شاشاا السياااا امل ودع هب ال التقجية و 

اسدم املتلدل علد  شاشدة يظددر   دوا لب و يجما يرِد اتلدا   املرتب  هبا ايفو ة يف ا وا ا تلا  
علد  الظدامر ا سدم أو علد  ب الد ا املخلدم للدرد السيااع ب وتث  الرد عل  املثاملة للضدغ  علد  

ب دوا احلاجددة حلمددل ا ددوا  والجظددر قيدد  ب ويظدددر  ددوا املتحدددث العاملددة لللمدد  السدديااع شاشددة 
سدددائا وإذا كددداا ال . سدددائا عدددأل ال قددد  املتلدددل للشاشدددةعدددأل ناعددداا السددديااع ويدددتم نقدددل  دددوا ال

وبعدددد الدددرد وقطددد  ب ب قدددتا تشدددغيلدا يتوقدددف عجددددما ثب املثاملدددة عدددأل الشاشدددة بعدددي املدددواد  يسدددتم 
 ا تلا  ُيستون ف تشغيل تلك املواد .

اللددوا اللددادا مدد  ا ددداز  نقددل   ملسدداعد ب والددرب  بتقجيددة بلوتددوث بويتدديع الددرب  عددأل املجفدد  ا
ب وأمدددا اللدددوا والفيدددديو ق تثددد  نقلدمدددا هبددداتمل  اناعااددد ي ققددد  إىل شاشدددة السددديااع ومددد   الددد ك

 الطريقتمل .
 
 
 (29)بتقجية دلجاغري السلثي الرب   -أ

تتددديع مدددد ال التقجيدددة لشاشدددداا أنداويددددد تشدددغيل ملفدددداا الوسددددائ  املخ ندددة يف األجددددد ع ال كيددددة 
ثة  سددلثية . العاملدة بجظددا  أنداويدد  سددلثياً ب وذلدك عجددد ااتبدا  الشاشددة مد  تلددك األجدد ع بشددب

 ويتم م ا الرب  إب د  ا ث طرا  
 
 (31) تفعيل نقطة ا تلا  يف شاشة السيااع . -1

 
 (www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=2146350)الدراب  انظر ( ب Mpowمرل )(  23)

 .البا ث م  ل  الت ربة  داوقد استخدم للتعرع عل  م ال القطعة ب
(29   )(DLNA( اختلداا للملدطلع )Digital Living Network Alliance  ب ويعدي للعربيدة حتدالف )

( ب وانظدر املوقد  ar.wikipedia.org/wikiرقمية احلية . انظر تعريف م ال التقجية يف املوسدوعة احلدرع )الشبثة ال
 ( .www.dlna.orgالرني هلا )

تثددد  تفعيدددل نقطدددة ا تلدددا  يف شاشدددة أنداويدددد كدددا ب   التطبيقددداا   اإلعدددداداا   امل يدددد   نقطدددة اتلدددا  كمولدددة (  31)
تظددر ع مدة اللدع ب ويظددر أسدفل مجددا إعدداداا نقطدة ا تلدا  وللضدغ  عليددا يظددر وللضغ  عل  املرب  الفااغ 

( . وبعددد إنشدداء نقطددة Android APخيدداااا لتعددديل اسددم الشددبثة وكلمددة املددروا ااا ددة هبددا ب واندددا ا ق اضددي )
تظدددر شددبثة  املد كواعمتتابعددة دوا أسددم . وبعددد تفعيدل الجقطددة  ا تلدا  يظدددر ام مدا أعلدد  الشاشدة علدد   دواع أقددواس

 .   ايي  ا اتبا  بتلك الشبثةواقدوا األجد ع املوجودع يف م ا ب  سلثية يف كي  الشاشة 
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  (31) تفعيل نقطة اتلا  ا داز ال كي . -2
 (32)املتجقل موجِ   ما  قا استخدا   -3
 اب  كل م  ا داز ال كي والشاشة لملوجِ   .يف م ال الطريقة يتم و 

از والشاشدة تثد  بدث أ  ملددف وسدائ   د ا يف ا دداز سددواء وبعدد اداا ا تلدا  بدمل ا ددد
هبد ا قدتا تقجيدة دلجدا و  . (33)أكاا ملف  دوا أ   دواع أ  قيدديو بشدر  أا يثدوا هبيتدة قابلدة للبدث

الفيديو اللوا و يف أ ا تتيع بث ملفاا  ا داز ال كي للشاشة سابقتمل لرب الطريقتمل ال ت يد عل 
 .إضاقة إىل امللفاا اللوتية 

يف ا داز   الضغ  عل  ام  البث الد   يظددر علد  امللدف  بتشغيل امللفوتتم عملية البث 
ب وأمددا إذا مل تثد  خا ددية البددث مفعَّلدة قيجبغددي تربيدد   (34)إذا كاند  خا ددية البددث مفعَّلدة يف ا ددداز

ر ضددددم  تطبيددددا لتفعيلدددددا . ولملرددددل يجبغددددي تربيدددد  تطبيددددا يف الشاشددددة لتفعيددددل تقجيددددة دلجددددا إذا مل يتددددوق
 .  (35)تطبيقااا

وأمددا أجددد ع أبددل قلدددا تقجيددة أخددر  للبددث ختتلددف عدد  دلجددا ب ويتطلدد  اسددتقبا  مدد ا البددث تربيدد  
 . (36)تطبيا خاص يف شاشة أنداويد

 الرب  بتقجية مريواليجك -د
تتدديع مدد ال التقجيددة الددتحثم يف كتددو ا ا ددداز الدد كي أو بعضدددا مدد  شاشددة السدديااع مباشددرع ب ومدد  

 
كددا ب   اإلعددداداا   ال سددلثي   -علدد  سددبيل املرددا   -تثدد  تفعيددل نقطددة ا تلددا  يف  اسددو  أسددوس اللددو ي  (  31)

( ب ويظدر أسفل مجدا إعداداا Wi Fiمولة   تفعيل نقطة و و  )والشبثاا   امل يد   الرب  ونقطة ا تلا  اي
نقطدددة ا تلددددا  وللضدددغ  عليدددددا يظددددر خيدددداااا لتعدددديل اسددددم الشدددبثة وكلمددددة املدددروا ااا ددددة هبدددا ب واندددددا ا ق اضددددي 

(ASUS وبعددد إنشدداء نقطددة ا تلددا  يظدددر ام مددا أعلدد  الشاشددة علدد   ددواع أقددواس متتابعددة دوا أسدددم . وتظدددر . )
 ثة  سلثية يف كي  ا داز يتم اب  الشاشة هبا .  شب

(32  )(Mi Fi( اختلاا امللطلع )Mini Wi Fi Router )  ب ومدو جدداز حب دم قبضدة الثدف ب ويدتم شدحج  للثددرلء
 .كا وا  

 ( لللوا . jpg( للفديو ب و)mp4( لللوا ب و )mp3أشدر اهليتاا القابلة للبث مي   ) (  33)
 ع أبل وسامسون  وسو  ال  استخدمدا البا ث تطبيقاً إضاقياً إذ يظدر ام  البدث علد  امللدف املشدغَّل  تتطل  أجد (  34)

آليدداً ا ددرد ااتبددا  ا ددداز والشاشددة بشددبثة  سددلثية ب وأمددا األجددد ع األخددر  قتطلبدد  تطبيقدداً . وامدد  البددث يف أجددد ع 
 .سامسون  أقواس متتابعة ب ويف جوا  سو  سدم خااأ م  مرب  

( Air Pin( يف كر  حبث مت ر جوجل ب وأسدل م ال التطبيقاا )DLNAتث  معرقة م ال التطبيقاا بثتابة ) (  35)
 (Air Play/DLNA Receiver) ( ب ولد  نسدختاا   مسدتقِبلة تسدم WaxRain Techب وقد طدوَّاال )

عمدل مد ا ( . وي19595ب ) (DLNA/UPNP Sender - Air Pin Cast( . ومرِسدلة تسدم  )29199ب )
التطبيا م  الطرا الر ث للرب  بمل ا داز والشاشة ب يف  مل أا تطبيقاا أخر   تعمل إ  بوجود اتلا  للشبثة 

 العاملية ب أو اتلا  عأل موجِ   شبثة . 
( لللددوتياا . وقددد اسددتخد  AirTunes( لللددوا والفيددديو ب و)AirPlayتسددمَّ  تقجيددة البددث يف أجددد ع أبددل   ) (  36)

. ومدو ( 49397ب )( WaxRain Tech( ب وقدد طدوَّاال )Air Pin Pro ث  ستقبا  م ا البدث التطبيدا  )البا
 متوقر يف مت ر جوجل ولثج  غري أا  .
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ابدد    إىل ملفدداا الوسددائ  وتشددغيلدا بلمدد  شاشددة السدديااع . ويتطلدد  تشددغيل مدد ال التقجيددة ذلددك الدددخو 
  . ح  ب أو عأل شبثة  سلثيةعأل السلك املخلم للش ا داز للشاشة

وأ دددبح  كردددري مددد  الشدددركاا املجت دددة للسدددياااا حتدددرص علددد  تضدددممل مددد ال التقجيدددة يف شاشددداا 
  .  (37)وا ا وخلو اً أنداويد وأبلسيااااا واا يتواقا م  أنظمة تشغيل ا 

   تقجية مريواليجكم  أمم قوائد و 
  السيااع . وبمل شاشة ل وا  والتثامل بيج م  الو ائف الضرواية لا ستفادع  -1
ل مدد  ا تمددا  وقددوع احلددوادث يددتقلالل مدد  إنشددغا  السددائا جبوالدد  أاجدداء القيددادع ومدد    يددتقلال -2

  .املرواية بسب  م ا ا نشغا  
كمدا مددو معلددو  يف األنظمددة اسددتخدا  ا دوا  أاجدداء القيددادع   املخالفددة املروايددة امل تبدة علدد  تفداد  -3

   .املرواية املتبعة يف معظم بلداا العامل 
يلة املد ودع هبد ال التقجيدة ب حبسد  ندوع وختتلف تواققيدة األجدد ع ال كيدة مد  شاشداا السدياااا األ د

ب أو  التواققيدة مد  خد   املواقد  الشدبثية املتخللدة يف مد ال التقجيدة ب وتث  معرقة مد الا داز والشاشة 
( يف كدر  حبدث جوجدل  يدث تظددر كردري مد  مراجعداا مد ال Mirrorlinkم  خ   كتابة امللطلع )

 (33) التقجية .
ب وتث  اب  األجد ع ال كية  (39)وتتضم  بعي شاشاا أنداويد البديلة تقجية مريواليجك

 تقجية ب بطريقتمل   للشاشة عأل م ال ال
 األوىل   سلثية عأل مجف  الجاقل التسلسلي العا  املخلم للشح  . 

والرانية    سلثية ب وتتطل    تفعيل نقطة اتلا  األجد ع ال كية ب أو نقطة اتلا  
  املتجقل . موجِ   ما  قا ب أو استخدا   (41)الشاشة

ريواليجك بطريقة سلثية أو  سلثية إا اب  األجد ع ال كية بشاشة أنداويد عأل تقجية م
 يتطل  إجراء بعي ااطواا ومي   

 
  م  أا سيااااا ا ديدع تتواقا م   2116وم  ذلك ماأعلجت  شركة يب إ  دبليو يف معرا نيويوا  الدوم للسياااا  (  37)

( بتدددداايخ sabq.orgأ ددددا تتواقددددا مدددد  أجددددد ع أبددددل . خددددأل نشددددرت   ددددحيفة سددددبا اإللث ونيددددة ) أجددددد ع أنداويددددد ب كمددددا
   .24/3/2116 -ه 15/6/1437

مل يتيسددر للبا ددث اسددتخدا  مدد ال التقجيددة يف شاشددة سدديااع أ دديلة ب ولثجدد  اسددتخدمدا يف شاشددة سددياات  البديلددة العاملددة (  33)
 نت ب وتثددددددددد  الرجدددددددددوع إىل املوقددددددددد  الرندددددددددي هلددددددددد ال التقجيدددددددددة بجظدددددددددا  أنداويدددددددددد ب وأشددددددددداا إىل تفلدددددددددي ا ذلدددددددددك يف املددددددددد

(www.mirrorlink.com(  ب واملوق )www.android.com/auto للتعدرع علد  واقد  مد ال التقجيدة )
 يف الشاشاا األ يلة .

( يف مرب  البحث ب  د أا معظم شاشاا أنداويد تتضم  Mirrorlinkانظر موق  اود ماس  ب واكت  ملطلع )(  39)
 التقجية . م ال

 ( .  31( و )31سبا بياا الطريقتمل األوىل والرانية يف احلاشيتمل )(  41)
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 .  (41)تفعيل وض  املطو ِا يف ا داز ال كي -1
 تربي  تطبيا خاص يف شاشة السيااع .  -2
تشغيل خا ية البلوتوث يف كل م  ا داز والشاشة لجقل اللوا اللادا م  ا داز  -3

 (42)عأل ناعاا السيااع .
لسددم )وضدد  القيددادع( ب ويتدديع مدد ا شاشددة ا ددداز  عمليددة الددرب  يظدددر تطبيددا علدد  وبعددد إمددا 

املدد ودع بجظددا  علدد  شاشددة السدديااع التطبيددا للمسددتخد  إضدداقة مايريدددال مدد  تطبيقدداا جدددازال لتظدددر 
  قتذا أااد تشغيل ملفاا الفديو املخ نة يف ا داز قتن  يضيف التطبيا ال   لد ا ملفداا أنداويد 
ومد    يظددر اسدم التطبيدا علد  شاشدة  -ر وختتلف تسمية م ا التطبيدا مد  جدداز  خد -الفيديو 

 .ومي تعمل لللم  كما مو معلو   السيااع ويتم تشغيل تلك امللفاا للضغ  عل  الشاشة

 
لو ي أسوس ولو ي ليجوقو ب ويف جوا  إ  جي يسم  الرقم   أجد ع سامسون  و يتم ذلك م  خ   اقم اإل داا يف (  41)

  إىل اقددددم اإل ددددداا يف أجددددد ع )اقدددم البجيددددة( ب ويف جددددوا  إكسدددأل  مدددد  سددددو  يسددددم  )اقدددم اإلنشدددداء( . وتثدددد  الو دددو 
سامسدددون  مددد  الضدددب    عدددا  أو امل يدددد    دددو  ا دددداز . وتثددد  الو دددو  إىل مددد ا الدددرقم بطريقدددة مشددداهبة يف األجدددد ع 

ا( ا . ويظدر تبعاً ل لك تبوي  جديد بعجواا )خياااا املطو ِ األخر  ب وللضغ  علي  أاب  مراا يتم تفعيل وض  املطو ِ 
مدد  الضددب    عدا  ب وللضددغ  عليدد  تظدددر  لددة مد  اايدداااا مجدددا )تلددحيع األخطدداء( ب ويجبغددي تثد  الو ددو  إليدد  

التوشدددري قيددددا علددد  تلدددحيع مجفددد  الجاقدددل التسلسدددلي العدددا  . وقدددد احددد   يددد  أجدددد ع سامسدددون  ولدددو ي أسدددوس يف 
 ا اتبا  بشاشة السيااع .

ات  العاملة بدجف  الجظدا  ب مسدتفيداً مد  املوضدوع الد   كتبد  اع البا ث يف اب  عدد م  أجد ع أنداويد بشاشة سيا (  42)
 Easy  ب وم الدددددددرب  لسدددددددتخدا  تطبيدددددددا )19/1/2116أ دددددددد اواد مجتدددددددد  الثمبيدددددددوتر الثفدددددددي ب بتددددددداايخ 

Connected. ب ومو غري متوقر يف مت ر جوجل الرني ب وقد اقع   ا   املقالة إىل موق  ميد  قاير ) 
 ( .www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=619171عل  الراب  )انظر املقالة           
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 النوع الثاين
 لشبكة العامليةاملصادر املرتبطة اب

 

 (43)تلدددددا  للشدددددبثة العامليدددددةتتددددديع شاشددددداا السدددددياااا البديلدددددة العاملدددددة بجظدددددا  أنداويدددددد ا 
الددد  تعمدددل  احلواسدددي  اللو يدددةا يف ذلدددك شدددوا ا دددوا ا و وا سدددتفادع مددد  معظدددم خددددمااا   شدددو 

 طريقتمل   ااع للشبثة العاملية بشاشة السي وتث  اب  . ب لك الجظا 
  . ما  قا   استخدا  موج ِ   األوىل 
حية عددددأل الشددددر تب  للشددددبثة العامليددددة مددددر أ  جددددداز ذكددددي  يفتفعيددددل نقطددددة ا تلددددا     والرانيددددة

وعجددددما تدددرتب  ب ا دددداز الددد كي ذلدددك سدددلثية مددد  ب قتجشدددو شدددبثة   اللدددوتية ب أو شدددرحية البيدددا ا
 . بتلك الشبثة يتم اب  الشاشة للشبثة العاملية السيااع شاشة 

املخللددددددة يف األ ددددددل إلجددددددراء  -ولثدددددد  يجبغددددددي التجبدددددد  إىل أا اسددددددتخدا  الشددددددرحية اللددددددوتية 
ل اتبا  للشبثة العاملية يثلف الثرري م  الرسو  ب خ قداً لشدرحية البيدا ا    -املاا اهلاتفية املث

إ ددامها  دوتية إلجدراء املثاملداا اهلاتفيدة ب واألخدر   (44)قاألوىل إذا استخدا  جدوا  ذ  شدرحيتمل
يف اسدددتخدا  إذا كددداا الداعيدددة يرغددد  التوسددد  و  شدددرحية بيدددا ا  للدددة ل تلدددا  للشدددبثة العامليدددة .

الد    يدرتب  يف شدرحية البيدا ا و املفتوا  ا ش ا  ا ش اكاا ل ووقر الشبثة العاملية يف شاشة سياات  ق
 لة .حب م البيا ا املج َّ 

   ومي ب ا اة ملادا م ملفاا الوسائ  يف الشبثة العاملية  تث  تشغيلو 
بيقدددداا تشددددغيل امللفدددداا اللددددوتية تطو ب  مواقدددد  التخدددد ي  السددددحايب ب ومواقدددد  التخدددد ي  العامددددة

   وقيمايلي بياا م ال امللادا . الدعوية
  (45)مواقع التخزين السحايب املصدر األول :

   تعريف التخ ي  السحايب -أ
ب  داملسددددتخدميتقدددددمدا العديددددد مدددد  املواقدددد  يف الشددددبثة العامليددددة أانيددددة خدمددددة ايب سددددحالتخدددد ي  ال  

تبدمل للبا ددث خدد   جو تدد  يف ايد ا املتخللددة يف بيدد  شاشدداا السددياااا أا شاشداا أنداويددد مددي الو يدددع الدد  (  43)
 تتيع ا تلا  للشبثة العاملية م  بمل أنواع الشاشاا البديلة األخر  .

 اكرع الدبطاقدة ل أولة بجظا  أنداويد تتضم  مجف ي  أ دمها للشرحية اللدوتية ب وا خدر لشدرحية البيدا ا معظم ا وا ا العام (  44)
ألجد ع قد تتضدم  ا ادة كما أا بعي ا.  74-62  ب ص 2117 أكتوبر-سبتمألدليل التسوا ملثتبة جرير ب  انظرب 

الدد   اقتجدداال ب مرددل ا ددداز   ا ب والرالددث لبطاقددة الدد اكرع  مجفدد اا للشددرحية اللددوتية وشددرحية البيددا مجاقدد  للشددرائع والبطاقدداا
 . مو يلجف عل  أن  جوا  و اسو  لو ي( م  شركة أسوس ب و Zen Pad C7.0البا ث )

  ددا أمهو التخد ي  السدحايب  خددماا يف  لدة مد  خ   اشد اك  م ماي كرال البا ث مجا مو أمم الجتائ  ال  خرأ هبا (  45)
داايف م  مايثروسوق  ب وداو  بوك  ب وقدوا شدريد ب ومي دا ب وبدوك  ب وميدد  قداير ب  داايف م  جوجل ب ووا

 و ندك  . انظر قائمة املراج  ل ط ع عل  مواق  م ال اادماا .



 

16 

 

الددخو  إىل ملفات  الشخلية يف املسا ة املتا ة ل  ب ومد     خت ي  م املش   يف م ال اادمة  ويستفيد
 م  أ  جداز ذكي مرتب  للشبثة . تلك امللفاا
 مسا ة التخ ي  ال  تتيحدا املواق  السحابية - 

ب وتثدد  ز دع املسددا ة ملشدد كيدا ختتلددف مواقدد  التخدد ي  السددحايب يف املسددا ة اتانيددة الدد  تتيحدددا 
شدددرو  ب مددد  أمهددددا   جلددد  عددددد مددد  املشددد كمل ب أو أا يتددديع املشددد   يف خدمدددة املخللدددة للتخددد ي  ب

التخ ي  السدحايب بعدي ملفاتد  للمشدااكة العامدة مد  آخدري  ب ولد لك تفلدي ا ختتلدف مد  موقد   خدر 
 يتس  م ا املقدا  لسدردما وتثد  أل  مشد   يف خدمدة ختد ي  سدحايب مراجعدة املوقد  الشدبثي هلدا ملعرقدة 

لدددك . كمدددا تثددد  ز دع املسدددا ة التخ يجيدددة مقابدددل دقددد  مبدددالغ ماليدددة سدددجوية ختتلدددف مددد  شدددركة تفا ددديل ذ
ألخدددر  . وتعقدددد بعدددي مواقددد  التخددد ي   دددفقاا مددد  بعدددي الشدددركاا املجت دددة ل جدددد ع ال كيدددة لتقددددم 
مسا ة أانية إضاقية عجدد شدراء أ دد أجد ادا ب وقدتع  سدا  يف ذلدك املوقد  ب وتربيد  التطبيدا ااداص 

 . (46)يف ا داز ال كيب  
   متطلباا خدمة التخ ي  السحايب -أ

 اصااددلثدد و  اإلأليدد اللسددتخدا   الشددبثيةتتطلد  مدد ال اادمددة اتانيدة قددتع  سددا  يف مواقعددا 
ترسدلدا ل  ب وتش   بعي املواق  تفعيل ا ش ا  برسدالة ب  ب وكلمة مروا يتم حتديدما م  قِ  بطال  اادمة

خد  الد   يرغد  يف قدتع  سدا  للتوكدد مد  مويدة املسدت  ل  طالد  اادمدة   وذلدكإىل الأليد ال   س
 جديد .
  كيفية اق  امللفاا م  احلاسو  املثتيب أو ايمو  إىل السحابة  -د

إىل املثتددديب أو ايمدددو  تثددد  اقددد  امللفددداا مددد  احلاسدددو  يف املوقددد  السدددحايب بعدددد قدددتع احلسدددا  
  د  طريقتمل   السحابة إب

املواقدد  الشددبثية بددرام  التلددفع مرددل جوجددل كددرو  أو قدداير قددوك  للدددخو  إىل اسددتخدا    األوىل 
 . (47)ب   اق  امللفاا ب ولثل موق  طريقة خا ة ب  للتخ ي  السحايب

يدتم أنت تددا الشدركاا املقدمدة ادمدة التخد ي  السدحايب ب و تطبيقداا متخللدة الرانية   اسدتخدا    
جي دا ليد  بدخولد  مد  جدداز  51عل  سبيل املرا  مث  البا دث مد  ز دع مسدا ت  التخ يجيدة يف داو  بدوك  إىل (  46)

( إىل املوق  امل كوا  يث استفاد م  عرا يرق  املسا ة GALAXY Note Pro SM-P905سامسون  )
التخ يجية مقابل خطواا أخر  يسدريع مردل   تجلدي  تطبيدا داو  بدوك  علد   اسدوبمل ب ومطالعدة دليدل التشدغيل ب 

تخ يجيدة يف وم ا عرا خاص م للتجسيا بدمل موقد  داو  بدوك  وشدركة سامسدون  . كمدا مثد  مد  ز دع مسدا ت  ال
 جي ا لي  بدخول  م   اسو  أسوس اللو ي . 115جوجل داايف إىل 

داايددف ويددؤد  اسددتخدا  مدد ا األمددر إىل قددتع موقدد  تثدد  اسددتخدا  األمددر إضدداقة ألددد أو ملددف يف     علدد  سددبيل املرددا(  47)
. وتتديع  راد اقعددا إىل السدحابةب وم     اختياا اتلدد أو امللفداا املديف احلاسو  املثتيب أو ايمو  مستثشف وندوز 

امللددف أو اتلددد مدد  موضدد  خت يجدد  يف احلاسددو  لسددتخدا  الفددواع   إق تدد  داخددل  ددفحة سددح  مواقدد  أخددر  خا ددية 
 . يف اللفحة امل كواع للق امللف أو اتلد م  موض  خت يج    نسخ  وتتيع مواق  أخر  خا يةب املوق  السحايب 
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 . (43)تربيتدا يف احلاسو 
   فية تشغيل امللفاا املخ نة يف مواق  التخ ي  السحايبكي  -ه

 بيسددتخدم  املشدد   للدددخو  إىل ملفاتدد  املخ نددة يف املوقدد  ايب تطبيقدداً أانيدداً يقددد  كددل موقدد  سددح
 ب ويجبغدي تربيتد  يف شاشدة السديااع . جوجدليف مت در ويتدوقر مد ا التطبيدا ب  وم     تشغيل تلدك امللفداا

السدددحابية مردددل تطبيدددا داايدددف يباشدددر تشدددغيل ملفددداا الوسدددائ  مباشدددرع ا دددرد بعدددي تطبيقددداا املواقددد  و 
مجددا  مايشداء صناء مشغِ  ا الوسائ  ليختاا املسدتخد  ر قائمةظدِ يُ  الضغ  عل  اسم امللف ب وبعضدا

  ألندد   (49)يجبغددي اسددتخدا  التطبيددا ا ق اضددي يف الشاشددةالدد   يريدددال ب ويف مدد ال احلالددة لتشددغيل امللددف 
م  إع  ا ب يف  مل أا التطبيقاا األخر  اتانيدة الد  يدتم تج يلددا مد  املت در تتضدم  إعد  ا  يتض

ومي  ختلو يف الغالد  مد  كداذير شدرعية مردل  دوا الجسداء املتألجداا أو الدعايدة لدبعي املواقد  السديتة . 
اع للمحاضدراا . ومد  وكم مو قبديع أا تظددر  دوا الددعا ا الفاضدحة أاجداء تد وع القدرآا ب أو ا سدتم

 املعلو  أا اإلع  ا يف التطبيقاا اتانية  تظدر وتجش  إ  عجد اتلا  الشاشة للشبثة .
ومد ا ميد ع ب مواق  التخ ي  السحايب عدد م  تث  استخدا  تطبيقاا أخر  أانية للدخو  إىل و 

ومدددد  تلددددك . يجيددددة ضدددديا مسددددا ة الشاشددددة التخ  ثددددل موقدددد  سددددحايب لل مددددة إذا تعدددد ا تجلددددي  تطبيددددامد
   التطبيقاا
   (51)(My Cloudتطبيا القرص السحايب الشخلي ) -1

ويتدديع الدددخو  إىل ادد ث خدددماا سددحابية مددي   وا داايددف ب وجوجددل داايددف ب وداو  بددوك  
وتج يدددل امللفددداا مجددددا ب ويتددديع الددددخو  حلسدددا  وا دددد ققددد  يف كدددل موقددد  ب ويتددديع مددد ا التطبيدددا تج يدددل 

 
داايددف . ويجشددت التطبيددا بعددد  مي ددا ب وداو  بددوك  ب وبددوك  ب وجوجددل   تقددد  مدد ال التطبيقدداامدد  املواقدد  الدد   (  43)

تجلديب  يف نظدا  وندددوز ألدداً خا داً بدد  يظددر يف املستثشددف كمدا تظددر األقددراص اللدلبة وغريمدا مدد  اتلدداا الرئيسددة 
قدا مجدا أو تغيري أنائدا ع  طريدا للحاسو  . وتث  إضاقة ملفاا الوسائ  إىل السحابة ااا ة لملستخد  أو   

ب وتسدم  آليداً مطابقة كتو  اتلد احلاسدويب مد  اتلدد السدحايب وبعد ا تلا  تتم ب م ا اتلد بدوا اتلا  للشبثة 
تث  استخدا  خا ية الجسخ والللا مد  مد ا التطبيدا أو السدح  واإلقد ا ب وتغدي مد ال و . ( الت ام ) م ال املطابقة
مستخدمدا ع  الدخو  إىل املواق  الشبثية لشركاا ا ستضاقة إلدااع اش اك    واملقلود لإلدااع التحثم  التطبيقاا

كدداا يف احلسددا  مدد   يددث تغيددري كلمددة املددروا ب أو  دد ع ملفدداا وإضدداقة أخددر  ب وتقييددد دخددو  بعددي األجددد ع إذا  
 إلي  م  أجد ع متعددع . دخل ا   احلسا  ي  

اً مددد  الشاشدددة مددد  بلدددد املجشدددو ب وعلددد  سدددبيل املردددا  تضدددمج  شاشدددة التطبيدددا ا ق   (  49) اضدددي مدددو التطبيدددا الددد    ب مددددأ 
ب و )موسديق ( ب و ( قيديوأنداويد ال  استخدمدا البا ث تطبيقاا اق اضية لتشغيل ملفاا الوسائ  حت  مسم  )

 .) وا( 
املد كواع شدركة الأنت تد  وقدد  . (49493)ب  (Western Digital Technologies lnc)شدركة طوات  تطبيا  (  51)

  الدر ث علد  مددالثي حُ ب و تقتلدر خدمدة الددخو  إىل السُّداملخ ندة قيد  لددخو  إىل ملفداام ملد   قر ددا السدحايب ل
وتثد  الددخو  إىل املواقد  السدحابية يف .  يف جددازال الد كيالتطبيدا   ل مي متا ة لثدل مد  ابَّدالقرص املشاا إلي  ب ب

  حُ السُّدد( قتظدددر أندداء Manage devices/services) مدد  الواجدددة الرئيسددة للتطبيددا  تددااكددا ب   التطبيددا  
 ( .Avilable cloud servicesاملشاا إليدا حت  عجواا )
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  ذاكرع الشاشة .امللفاا م  السحابة إىل
  (51)(ESتطبيا مستثشف امللفاا ) -2

وإذا كددداا بددد  دع املواقددد  السدددحابية الددد  تثجددد  الجفددداذ إليددددا ب   يتميددد  مددد ا التطبيدددا عددد  سدددابق
قدديمث  ا سددتفادع مدد  التطبيددا للدددخو  إىل  يدد   يف موقدد  سددحايبللمسددتخد  أكرددر مدد   سددا  

  . ذلك املوق يف ا  لسم املستخد  يتمي  كل  سيف م ال احلالة و  بتلك احلسالا 
ويتدديع مدد ا التطبيددا تج يددل امللفدداا مدد  السددحابة حلفظدددا يف الشاشددة ب ولثدد  بغددري مسددم  التج يددل 

  يث يتيع خا ية الجسخ م  السحابة والللا يف ألداا الشاشة ومي خا ية مساوية للتج يل .
يب الد   يسدتم  الداعيدة إىل ملفاتد  اختلاا خطواا الددخو  إىل اتلدد السدحا ويتيع م ا التطبيا

يف  إبضدددداقة اختلدددداا لدددد  إىل سددددطع املثتدددد بلددددفة دائمددددة ب وذلددددك اللددددوتية أو يشددددامد كتو تدددد  املرئيددددة 
 .ب وللضغ  عل  ذلك ا ختلاا يتم قتع اتلد مباشرع   (52)الشاشة
ثددد  ولب تضدددم  مت دددر جوجدددل تطبيقددداا أخدددر  أانيدددة للددددخو  إىل مواقددد  التخددد ي  السدددحايب يو 

 سدالا املسدتخد حب ااا دة ألا م ال التطبيقاا حتدتفظ اعلومداا الددخو    يجبغي الواوا ص  تطبيا 
 استخدامدا . وم  أمم معايري مواوقية م ال التطبيقاا    ِسيءولراا أُ ب يف املواق  السحابية 

أ ددا   شددركاا ختشدد  علد  نعتدددا ب ولددو ابددومرددل مدد ال الب  وا التطبيددا عدد  شددركة معروقدة دد -1
 قد ا سيضر الاحلدا الت ااية كررياً . داااا يف الت س  عل  مستخدميطبيقتستخد  ت
 اا تج يل  وال  قد تلل إىل عشراا امل يمل . مرَّ عدد شدرع التطبيا يف املت ر ب وااتفاع  -2
آااء مسددتخدمي التطبيدددا وتعليقدداام ب ومدددي مرددل وجدددداا نظددر شخلدددية هلددؤ ء املسدددتخدممل  -3

 ث  للمستخدممل ا دد ا ستتجاس هبا .وت
  كيفية تج يل امللفاا م  موق  التخ ي  السحايب إىل الشاشة  -و

إذا تعددد ا تشدددغيل امللفددداا مددد  السدددحابة الشخلدددية بسدددب  ضدددعف ا تلدددا  الشدددبثي أو ت ب بددد  
 
(51  )(ES File Explorer )وقد طوَّاال  ب(ES Global)  وتثد  الددخو  إىل ااددماا السدحابية  . (491969992)ب

تظدددر ا اددة خطددو  متوازيددة أمددا  كددل مجدددا نقطددة وللضددغ  علدد  مدد ا الرمدد  تظدددر  يددث ة للتطبيددا مدد  الواجدددة الرئيسدد
( أو )+( قتظدر أموعة املواق  السحابية ال  يستطي  التطبيا الجفاذ addسحايب   )مجدا أموعة م  ااياااا  تاا 

وا ااا ة لملوق  . ويتم م ا اإلجدراء يف أو  مدرع إليدا قيختاا املستخد  مايريدال مجدا ويدخل اسم املستخد  وكلمة املر 
ويتيع م ا التطبيدا الجفداذ  قق  وبعد ذلك يظدر ام  املوق  السحايب تلقائياً وللضغ  علي  يتم الجفاذ إىل ذلك املوق  .

( Dropbox( و )Box( و )Baidu Net Disk( و )S3( و )Sugar Syncإىل مواق  التخ ي  ا تية   )
 ( .MediaFire( و )Yandex( و )Drive( و )OneDriveو )

اختيدداا اتلددد تثدد  إنشدداء ا ختلدداا لتبدداع ااطددواا التاليددة   الدددخو  إىل موقدد  التخدد ي  السددحايب عددأل التطبيددا ب    (  52)
راء الضددغ  علدد  اسددم اتلددد مطددوً  ب قتظدددر أمامدد  ع مددة اللددع ب ومجددا يقبددل اتلددد إجدداملددراد إنشدداء اختلدداا لدد  ب   

قائمة العملياا ب و تداا مجددا  ب وللضغ  عليدا تظدرنق  اأسية حتتدا كلمة أكرر ا ث لياا علي   يث تظدر العم
 ( قيظدر ا ختلاا مباشرع عل  السطع .)إضاقة إىل سطع املثت 
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اكددرع وتقطعد   يددث يقددو  اتاع ويضدعف أخددر    قدديمث  تج يدل امللفدداا الدد  يرغد  الداعيددة تشددغيلدا يف ذ
الشاشدددة ومددد    تشدددغيلدا دومندددا  اجدددة ل تلدددا  الشدددبثي . ويدددتم التج يدددل مددد  السدددحابة يف األمددداك  الددد  

 يقو  قيدا ا تلا  الشبثي . 
يف الشاشة تجشدت بعدي التطبيقداا ألدداً خا داً للملفداا الد   املوق  السحايبوعجد تربي  تطبيا 

اايدددف وداو  ظ ملفدداا سددح  أخددر  مرددل دحف  دب يف  دددمل تُدد (53)يددتم تج يلدددا مدد  السددحابة مرددل مي ددا
إىل ذاكدرع التخد ي  ااااجيدة لسدتخدا  املج َّلدة وتث  نقل م ال امللفداا  ا ق اضي . بوك  يف ألد التج يل

 . (ES)تطبيا 
م خا ددددية إ ددددداا امللفدددداا األخددددريع الدددد  ااا ددددة لملواقدددد  السددددحابية وتتضددددم  بعددددي التطبيقدددداا 

والتقليد  قيددا حبرداً عد  السدحايب ب عد  قدتع ألدداا التخد ي  السدائا تغدي ية م ال ااا و ب  (54)لدايشغت
غدري الشاشدة  يدث مد  جدداز آخدر  الددخو  إىل السدحابةعجدد كمدا أ دا تفيدد . آخر ملفداا م تشدغيلدا 

نفددد  مددد   الددددخو  إىل الشاشدددة وا دددداز  مددد  الشاشدددة إذا كددداامعلومددداا الددددخو  األخدددريتظددددر نفددد  
 احلسا  .
  
   خ ي  يف األقراص السحابية الشخليةالت -ز

يلة ختددد ي  عدددد وسدددتة الشخلدددية الددد  ص السدددحابياقدددر األيف  يلحدددا للتخددد ي  السدددحايب ب التخددد ي ُ 
( Ethernet)تلددل لحلاسدو  عددأل مجفدد  ا تتلدف عدد  األقدراص اللددلبة العاديددة يف أ دا ختمتجقلدة ب ولثجددد

 لء مد  ملددا مسدتقل ولدي  عدأل مجفد لثددر تغد   لا تب كمدا أ د مجف  الجاقل التسلسلي العدا ولي  
  (55) ب وتتوقر عدع أنواع م  م ال األقراص يف األسواا ايلية . الجاقل التسلسلي العا 

 وتتطل  ا ستفادع م  م ا القرص يف شاشة أنداويد أمري  ااجمل  
د  شدبثة يف أ( Ethernetاألو  بقاء القرص يف  الدة اتلدا  دائدم للشدبثة العامليدة عدأل مجفد  )   موجِ 

 
وتثددد  ( ب MEGA Downloadsيجشددت تطبيددا مي ددا بعددد تربيتدد  يف الشاشددة ألددداً خا دداً للتج يددل عجواندد  ) (  53)

ئيسدة للتطبيدا   التخد ي  الدداخلي ( كدا ب   الواجددة الر ESالو و  إلي  م  إعداداا التطبيا ذاتد  ب أو مد  تطبيدا )
 ٍ(SD Cardب ) ( قتظدر قائمة م  اتلداا  تاا مجداMEGA. ) 

واأل ددث يف ( يف تطبيدا مدا  كد ود ب Activity( يف تطبيا داو  بوك  ب و)Recentsتسم  م ال ااا ية )(  54)
 تطبيا داايف .

 WD My Cloud)القرص أنت   شركة وس ا دجييتا  أ د عشر نوعاً م  م ال األقراص وقد استخد  البا ث (  55)

Mirror) ( 2ب ومدددو مقسدددم إىل قسدددممل مجفلدددلمل-Bay  يسدددتخد  أ ددددمها للتخددد ي  األساسدددي والردددا  للتخددد ي )
إلضدداقة أداع ختدد ي  أخددر  مرددل إ ددب  الدد اكرع أو القددرص  لي العددا مجفدد  الجاقددل التسلسددا  تيدداطي . كمددا أندد  يتضددم  

(  يث mycloud.com/learnاللل  العاد  أو  ىت بطاقة ال اكرع عأل قاائ البطاقاا . انظر موق  الشركة )
 Seagate Personal Cloudتث  تج يل دليل املستخد  لثل نوع . كما أنت   شركة سي ي  القر مل   )

1-Bay(ب و ) Seagate Personal Cloud 2-Bay. ب وقد استخد  البا ث الجوع األو  مجدما ) 
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 .  (56)م  تفعيل خا ية ا تلا  السحايبمرتب  للشبثة العاملية ب 
 يف الشاشة .  (57)والرا  تربي  التطبيا اااص للقرص

القددددرص أا الجفدددداذ للملفدددداا املخ نددددة يف القددددرص يددددرتب  جبددددودع اتلددددا  كددددل مدددد  ويجبغددددي التجبدددد  إىل 
جعث  سدددلباً علددد  تشدددغيل يعف يف أ ددددمها سدددوأ  ضدددب العامليدددة  وشاشدددة السددديااع للشدددبثة السدددحايب

 امللفاا ب قض ً ع  األعطا  ال  قد تطرأ عل  القرص شون  يف ذلك شوا أ  جداز ذكي .
مددد ا مدددايتعلا اواقددد  التخددد ي  السدددحايب ب ومدددي امللددددا األو  مددد  ملدددادا تشدددغيل الوسدددائ  

 ب وقيما يلي بياا امللدا الرا    املرتبطة للشبثة العاملية يف شاشة السيااع العاملة بجظا  أنداويد
 

 مواقع التخزين العامة املصدر الثاين :
يل كتو ادددا مددد  ملفددداا الوسدددائ  دوا ع ل ائرمدددا تشدددغمدددي املواقددد  الددد  تتددديمواقددد  التخددد ي  العامدددة 
خ قددداً ملواقددد  التخددد ي  ب   أو كلمدددة املدددروا  اجدددة  سدددم املسدددتخدومددد      اشددد ا  قدددتع  سدددا  قيددددا ب

  م  م ال املواق  ال  تث  ا ستفادع مجدا يف شاشة السيااع . و سالفة ال كر  السحايب
 (53)يوتيوب موقع -أ
ويددتم تشدغيل كتددو ا املوقد  يف شاشددة  . الفيدديواملخللددة لرقد  ملفدداا  املواقدد  اتانيدةأشددر  مدوو 

شداا أنداويدد السيااع ع  طريا تطبيا حيمدل اسدم املوقد  ب ومدو مددم  ضدم  التطبيقداا األسداس يف شا
 . (59)ب وإذا مل يث  ك لك يف بعي أنواعدا قيمث  تج يل  م  مت ر جوجل   تربيت 

يف موقد  علد  عجدواا بريدد  احللدو ُ هب ا املوقد  األمرل ويجبغي عل  الداعية ال   يرغ  يف ا نتفاع 
لدد كي أو عجددد الدددخو  إىل يوتيددو  مدد   اسددوب  أو جدددازال ا واسددتخدا  مدد ا العجددوااب )جيميددل( جوجددل 

     جوجل د امل تبة عل  الدخو  بأليدوم  الفوائشاشة سياات  العاملة بجظا  أنداويد ب 
السدد مة مدد  مشددامدع املقدداط  السدديتة الدد  تعددرا يف  ددفحة البدددء يف موقدد  يوتيددو  ب ومددي  -1

 ل اواد املوق  . فحة تتضم  أكرر املقاط  مشامدع م  قب  
 
  ب ص 2115اللادا بتاايخ سبتمأل  (WD My Cloud Mirror)تث  الرجوع إىل دليل املستخد  للقرص  (  56)

ية لث  ودليل املستخد  لللغة العرب ( بmycloud.comيف املوق  )الدليل ملعرقة تفا يل ذلك ب ويتوقر  37-47
 إعداداا القرص  تظدر لللغة العربية .

ب وتطبيدا ( 51وقدد سدبا التعريدف بد  يف احلاشدية اقدم )( يف  الة قدرص شدركة وسد ا دجييتدا  My Cloud)تطبيا (  57)
(Seagate Media)  (292491915)واقم إ دااال  يف  الة قرص شركة سي ي . 

(53  ) (www.youtube.com يتب  م ا املوق  شدركة )جوجدل األمريثيدة (www.google.com )مد  خد   و  ب
  .م ال اللفحة تث  قتع  سا  يف بريد جيميل 

تتضددم  الواجدددة الرئيسددة لتطبيددا يوتيددو  أابدد  أيقددو ا    ددفحة يوتيددو  الرئيسددة ب وايتددو ا الشددائعة ب واشدد اكاا  (  59)
سددا  ومددي تتضددم  سدد ل املشددامدع ب ومقدداط   ددا   احلسددا  ب واأليقونددة الرابعددة   ُتظدددر املعلومدداا ااا ددة لحل

  .الفيديو ال  اقعدا  ا   احلسا  يف قجات  ب وك لك املقاط  ال  يرغ  يف مشامداا   قاً 
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 ب وذلددكا م مشدامدا  تِ ومل يُدتحددا الداعيدة يف أجد تد  األخددر  مشدامدع املقداط  الدد  ق اسدتتجاع -2
  ي  املقاط  ال  شامدما  ا   احلسا  . م  خ   س ل املشامدع ال   حيفظ

وا طددد ع علددد  جديددددما ب يف متابعتددددا   دددا   احلسدددا  يرغددد القجدددواا الددد  ا شددد ا  يف  -3
 .م  أ  جداز موق  يوتيو   يفوا  تفاظ بعملياا البحث ال  أجراما  ا   احلسا  

التوشددري علدد  مقدداط  للددا   احلسددا  والدد  تتدديع املشددامدع   قدداً  خا ددية  ا سددتفادع مدد   -4
تثدد  ختليلدددا للمقدداط  الدد  والدد  وخا ددية مقدداط  قيددديو أع بتددي ب  معيجددة ملشددامداا يف وقدد    ددا

  رغ  الداعية تثرااما .ي
  .جة ضم  القائمة ي ً متوا  ً للمقاط  املدا  ومي تتيع تشغإنشاء قوائم التشغيل  -5
يسدددتطي   دددا   القجددداع أا يرقددد  مايشددداء مددد  إنشددداء قجددداع خا دددة بلدددا   احلسدددا  ب و -6

ليشدددامدما يف أ  وقددد  ويفيدددد  قجددداع يوتيدددو  ااا دددة بددد  املخ ندددة يف جددددازال الددد كي إىلملفددداا الفيدددديو 
ب داايدف املخ ا السدحايب ولي  يف ب يف يوتيو  يف  ساب  الشخلي م ال امللفاا ا خت َّ و ا خري  هبا . 

ب التحقا  مد  مويدة  دا   احلسدا  دقيقة  15املوق  لرق  مقاط  الفيديو ال  ت يد مداا عل  ويش   
ب ويدتم إدخدا  الرمد  املد كوا يف   إاسدا  امد  خداص إىل مد ا ا دوا  ب وذلك اطالبت  إبدخا  اقم جوال  

 . إات ة عرا امللفداا  ميد  اواد املوقد  أو جعلددا خا دة بد    احلسا  بمل  ا  ولري املوق ُ  . املوق 
ااا ددة بلددا   احلسددا  بعددد حتويلدددا إىل يوتيددو  قجدداع إىل  ددداقدديمث  اقعامللفدداا اللددوتية أمددا و 

 لسدددددتخدا  بدددددرام  يدددددتم مددددد ا الددددددم و ب بلدددددواع اثبتدددددة دأددددددا عددددد  طريدددددا وذلدددددك ب قيدددددديو  ااملفددددد
 . (61)خا ة

ل االدائم الشبثة العامليدة ل طد ع علد  كيفيدة تفعيدالداوس امللواع يف  وتث  الرجوع إىل
 .  إذ  يتس  م ا البحث ل كر ااطواا التفليلية هل ا التفعيل   يوتيو  امل كواال أع ال يف موق

 (61)البودكاست مواقع -ب
مدد ال إىل الشددبثة العامليددة ب وترق دد   الفيددديوالبودكاسدد  إ ددد  تقجيدداا اقدد  ملفدداا اللددوا و 

 .  امللفاا إىل مواق  خت يجدا أا ً أو اقابل حبس  السياسة ال  يتبعدا كل موق  مستضيف
متدددوقرع يف مت ددددر ومددددي ب  شاشدددة أنداويددددقجدددواا البودكاسدددد  يف  تتدددوقر تطبيقددداا عدددددع لتشدددغيلو 

تج يددل  مدد  إمثانيددةعددأل الشددبثة إذا تددوقر ا تلددا  هبددا ب يتددو ا القجدداع املباشددر  تتدديع العددراجوجددل ب و 
 
 ( .Sony Vegasب و ) (Adobe Premiere Proم  م ال الألام  ) (  61)
(61  ) (Podcast )(  ت ك  م ال الثلمة م  ج أيPod وتعي   ا أو مستودع ب )(وCast وتعي بث ب وقدد  ددرا )

( ب ومل يددد مدد  i Tunes   يجمددا اعتمددداا أبددل يف بر أدددا )2115  ب وذاع  دديتدا عددا  2114مدد ال التقجيددة عددا  
املعلومددددددددددددداا عددددددددددددد  مددددددددددددد ال التقجيدددددددددددددة وكيفيدددددددددددددة إعدددددددددددددداد ملفاادددددددددددددا ونشدددددددددددددرما يف املواقددددددددددددد  املتخللدددددددددددددة انظدددددددددددددر املوقددددددددددددد  

(www.bthcast.com) .  
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البا ددث  ويجل ددع ب ال التطبيقدداا يف خلائلدددا الفجيددة وتتفدداوا مدد.   شاشددة السدديااعيفملفدداا القجدداع 
لسدولة استخدام  ب وأما املستخد  اي ع ال   يرغد  يف  (62) دبل بودبتطبيا  املبتدئ   املستخد   

لتطبيقددددمل ب وكدددد  ا (63)بودكاسدددد  أددكدددد بتطبيددددا  مدددد  تقجيددددة البودكاسدددد  قيجل ددددعاسددددتفادع أعظددددم 
 أا  .

 يجبغي مراعاع مايلي   لقجواا البودكاس وم  أ  تطبيا 
أو اسددددم ب أو إسددد   ب كلمدددة قدددرآا ب وذلدددك إبدخدددا   يف التطبيدددا خا دددية البحدددث اسدددتخدا   -1

قتظدر أناء القجواا ذاا الللة بثلمة البحث ب ولتاا مجدا الداعيدة مايريدد ب أو اياضر الشيخ القاائ 
ومدد ا حيددو  دوا  دددوا القجددواا القبيحددة ذاا اللددوا ايرمددة والدد  تظدددر عجددد تقليدد  اتدد  . ا سددتماع مللف

 القجواا  يعدا . 
ا ش ا  يف القجواا ال  يرغ  الداعية ا سدتماع إليددا لنتظدا  ب ومد  قوائدد ا شد ا  إشدعاا  -2

ا ا دددرد اتلدددا  الشاشدددة بعدددد آخدددر تشدددغيل للتطبيددد إىل القجددداع  اا ا ديددددع الددد  أضددديفالداعيدددة لحللقددد
 للشبثة العاملية .

 
 ساوند كالود  موقع -ج

يتددددديع التخددددد ي  يف السدددددحابة و  . (64)متخلدددددم يف اقددددد  امللفددددداا اللدددددوتيةموقددددد  سددددداوند كددددد ود 
   قيحتددداأ لددددق  اسدددو عددد  ذلدددك ومدددازاد  اددد ث سددداعاا ب دع زمجيدددة  ت يدددد علددد ملدددللمشددد    الشخلدددية

يتضددم  الثرددري مدد  اللددوتياا ولثجدد  ب   امللفدداا قليددل ا دددو  لتخدد ي خدا  مدد ا املوقدد ولدد لك قددتا اسددت
 .ال  تث  ا ستفادع مجدا يف شاشة السيااع  الدعوية

ويددتم تشددغيل كتددو ا املوقدد  يف شاشددة أنداويددد عدد  طريددا تطبيددا حيمددل اسددم املوقدد  ب وتثدد  تج يلدد  
   . (65)م  مت ر جوجل   تربيت 

  إنشدداء قائمددة تشددغيل ب  وأمهددداب ع املرلدد  مدد  خلائلدد  ل سددتفاد قددتع  سددا  يف املوقدد  ويجبغددي
وا شددد ا  يف القجدددواا ب وعدددرا آخدددر ملفددداا م تشدددغيلدا ب والتعليدددا علددد  املقددداط  املداجدددة يف قجدددواا 

 .املواق  
 

 
(62  )(Douple Pod)  ب(Mazinger ب )(29191)  . 
(63  )(Podcast Addict)  ب(Xavier Guillemane ب )(394599) . 
(64  )(soundcloud.com   ب ول طددد ع علددد  تفا ددديل اسدددتخدا  املوقددد  انظدددر )  دليدددل املسدددتخد  الشدددامل لشدددبثة سددداوند

  .  24/3/2115بتاايخ  ب( www.tech-wd.comيف موق  عامل التقجية )ب مقالة عمر احلمد  ك ود ب 
(65  )(soundcloudب ) (release-2017-02-22) .  
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م ا مايتعلا اواق  التخ ي  العامة ب ومي امللدا الردا  مد  ملدادا تشدغيل الوسدائ  املرتبطدة 
 شاشة السيااع العاملة بجظا  أنداويد ب وقيما يلي بياا امللدا الرالث  للشبثة العاملية يف 

 
 ة الدعويةصوتيلفات الاملتطبيقات تشغيل :  املصدر الثالث

 أنت دددددا بعددددي املتطددددوعملالدددد  اتانيددددة الدعويددددة يتضددددم  مت ددددر جوجددددل عشددددراا التطبيقدددداا 
 واا قرآنيدة ب أو داوسداً علميدة ب ت  تلك امللفاا  ب وقد تتضم  الدعوية لتشغيل امللفاا اللوتية

مددد  القدددراء واملشدددايخ يف العدددامل أو قدددراءع لدددبعي الثتددد  الشدددرعية ب أو كاضدددراا عامدددة ب لعددددد كبدددري 
ب ومجددا مدا ب  للشبثة العامليدة لتشدغيل ملفااداوبعي م ال التطبيقاا تتطل  اتلا ً  اإلس مي .
لفداا مد  الشدبثة لتخ يجددا يف ذاكدرع الشاشدة الداخليدة ب ومجدا مايتيع تج يل املامللفاا  كم ً  بتلك

التطبيددا  (66)تثدد  معرقدة ذلددك مدد  املعلومدداا الد  يقدددمدا مطددو ِاو  أو وأدواا التخد ي  املرتبطددة هبددا ب
  يف املت ر .

الدد   ختلددو مدد  كدداذير شددرعية مرددل ويعيد  مدد ال التطبيقدداا اتانيددة  دددوا الدددعا ا الت اايددة 
عجددددد ااتبددددا  الشاشددددة اا ب أو أ ددددواا املوسدددديق  ب وتظدددددر مدددد ال الدددددعا ا  ددددوا الجسدددداء املتألجدددد

للشبثة العاملية ب وتث  ختطي م ال املشدثلة بتج يدل امللفداا اللدوتية ااا دة للتطبيدا ب   تشدغيل  
 إذا كاا التطبيا يتيع م ال ااا ية . بدوا اتلا  شبثي ب 

   إا شاء هللا تعاىل .يف املبحث القاد ذكر مناذأ لتلك التطبيقااسيوب و 

 
ول ا استخدم  البا ث ب مد  أا    مو املستخد  يف املت ر  املطوِ ا  ب وملطلع مطوِ ا التطبيا مو ملمِ م  ال   أنت   وبرأ   (  66)

  . كلمة املطوِ ا قد تو ي صن  وجد التطبيا   قا  بتحديرة وإضاقة بعي االائم إلي 
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 املبحث الثاين
 شاشات السيارات صادر تشغيل الوسائط يف مل االستخدامات الدعوية

قبل احلديث ع  ا ستخداماا الدعوية مللادا تشغيل الوسائ  يف شاشاا السياااا ب ير  
مهية األخ  أ  ا اة أموا تتعلا هب ال ا ستخداماا ومي البا ث ضرواع التمديد هل ا احلديث ببياا 
مد  الجيب  ل  هللا علي  وسلم يف إاداع اللحابة و ،  للوسائل احلديرة يف الدعوع إىل هللا تعاىل

 . ضرواع انتفاع السائا ومراققي  صوقاام يف السيااعو ،  اضي هللا عجدم
 

 أمهية األخذ ابلوسائل احلديثة يف الدعوة إىل هللا تعاىل :
   باا ب وأمدددر لألخددد  للوسدددائل املؤديدددة إىل الغدددا ا ب قدددا  تعددداىلاألسدددبا  لملسدددبهللا تعددداىل ابددد  

أولتددك الدد ي  يدددعوا ب يبتغددوا إىل اهبددم )   وقددا ب  (67)(أيدددا الدد ي  آمجددوا اتقددوا هللا وابتغددوا إليدد  الوسدديلة )
ء أوىل الجدددداس لبتغدددداتعدددداىل والدددددعاع إىل هللا ب  (63)(الوسددديلة أيدددددم أقددددر  ب ويرجددددوا اهتدددد  ولددداقوا ع ابدددد 

الوسددائل الدد  تقددرهبم إىل هللا ب وتلددل بدددعوام إىل الجدداس ب مشدديا مدد  سددج  هللا يف األاا ب  يددث جعددل 
الجدداس  يعددا دوا مدد  سددج  اهلدايددة إاسددا  الرسددل الثددرا  ب وتج يددل الثتدد  ب ومددو القددادا علدد  أا يدددد  

 م ال الوسائل .
قدم ب ولتقدد  ا عداداا الجداس وأعدراالتطوا والت دد ب تبعا لتطدو  (69)الدعوية األ ل يف الوسائلإا 

كمدددا أا األ دددل يف املبدددادئ واألمدددداع واملجدددام  الرلنيدددة الربددداا وعدددد  التحدددو  ب تبعدددا ب  العلدددو  والفجدددوا 
وسدائل  يف  يد  ندوا ي احليداع ب وإا مد ال قدتا لثدل علدر  .لثما  هللا وعلمة شرائع  ب وإ اطدة علمد  

ابا ب وقددد ختتلددف عجدددا ب قالداعيددة احلثدديم مددو الدد   الوسددائل املعا ددرع قددد تشدد   مدد  وسددائل علددر سدد
الثتابدددة  ا بعدددي العلدددوا وسددديلة  قدددد  قعجددددما ق   لتددداا لثدددل علدددر وسدددائل  املجاسدددبة لددد  ب واملوجدددودع قيددد  .

ب وعجدددما  دددرا  والقددو    املشدداقدة     الدددعاع مدد  األنبيدداء واملرسددلملاملتبعددة لددد والطباعددة ب كاندد  الوسدديلةُ 
اللددحف س ب اسددتخدمدا األنبيدداء علدديدم اللدد ع والسدد   ب ون لدد  بعددي الثتدد  و الثتابددة يف  يدداع الجددا

قثددداا مدددجد  األنبيددداء والرسدددل علددديدم اللددد ع والسددد   يف جانددد  الوسدددائل ب . السدددماوية مثتوبدددة ومثددد ا 
ومد  مجدا اسدتخد   دل  هللا  . لقدااستخدا  الوسدائل املتدوقرع يف علدرمم مدا دامد    ختدالف شدرعا و  خ

مدر يدبلغدم عد  طريقد  م  أجل    الجداس علد  أب الدعواا إىل الطعا    ومي  املآد  م وسيلةعلي  وسل
لجدددداس ب وعرضدددددا . كمددددا اسددددتخد   معدددداا األسددددواا ب وغريمددددا مدددد  أجددددل إيلددددا  دعوتدددد  إىل ا دعوتدددد   

 . م  سواع املائدع 35 ية (   ا67)
 . اإلسراءم  سواع  57 ية (   ا63)
الوسيلة الدعوية مي مايُتو ل ب  إىل الدعوع م  األموا املادية أواملعجوية . انظر املدخل إىل علم الددعوع للبيدانو  ب ص    (69)

49 . 
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  (71). يدمعل
ب ومددد  الوسدددائل احلديردددة للددددعوع إىل هللا تعددداىل شاشددداا السدددياااا الددد   ختلدددو مجددددا سددديااع 

يسددع   سددتخدا  مدد ال الوسدديلة لدددعوع نفسدد  إىل هللا تعدداىل ب ولدددعوع ا خددري  مدد  الداعيددة الرشدديد و 
  اكا  سياات  ب وخبا ة أمل بيت  .

 رضي هللا عنهم :هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف إرداف الصحابة 
وخبا دة يف  تد علد  دابيدردع معد  بعدي اللدحابة اضدي هللا عدجدم   هللا عليد  وسدلم كاا الجيب  دل

وعلدد  أمددرال لملعددروع و يدد  عدد  املجثددر ب مايجفعدد   (72)دقدد اِ حيددرص علدد  تعلدديم كدداا و ب  (71)أو الغدد والسددفر 
 وم  ذلك   
 عليد  وسدلم لدي  بيدي وبيجد    بيجا أ  اديف الجيب  دل  هللا معاذ ب  جبل اضي هللا عج  قا  مااواال

 (معداذ )     سداا سداعة   قدا  .   هللا وسدعديك  لبيدك اسدو  قلد  اذ( معد)ب ققدا    خدرع الر دلآإ  
 .   لبيك اسدو  هللا وسدعديك قل  (معاذ )     ساا ساعة   قا  .   لبيك اسو  هللا وسعديك قل 
ال أا  ددا هللا علدد  عبدداد)   قددا  . قلدد   هللا واسددول  أعلددم ؟( مددل تدددا  مددا  ددا هللا علدد  عبددادال)قددا   

  لبيددددك اسددددو  هللا  قلدددد  (بدددد  جبددددل معدددداذ )   ب   قددددا   سدددداا سدددداعة  (يعبدددددوالب و  يشددددركوا بدددد  شدددديتاً 
   قدددا  . قلددد   هللا واسددول  أعلددم ؟( مددا  ددا العبددداد علدد  هللا إذا قعلددوالمددل تددددا  )   ققددا  . وسددعديك

 . (73)( ا العباد عل  هللا أا   يع هبم)
  غد  )   ب ققا  وسلم اديف اسو  هللا  ل  هللا علي  عبدهللا ب  عباس اضي هللا عج  يوماً  ااكو 
ا فدظ هللا حيفظدكب ا فدظ )   . ققدا  ققلد   بلد  (؟ ب أ  أعلمك كلماا يجفعدك هللا هبد  غليمب أو  

ب  ب وإذا اسدتعج  ب قاسدو  هللا ب وإذا سدول  ب يعرقدك يف الشددع ب تعرع إلي  يف الرخاء هللا  دال أمامك
عدو  بشديء مل يثتبد  االدا كلددم  يعدا أاادوا أا يجف ب قلدو أا ب قد جف القلدم ادا مدو كدائ  قاستع  لح
ب واعلدم أا  ب مل يقداوا عليد  ب وإا أاادوا أا يضرو  بشيء مل يثتب  هللا عليك مل يقداوا علي  ب هللا عليك

ب وأا مددد  العسدددر  رأ مددد  الثدددر ب وأا الفددد ب وأا الجلدددر مددد  اللدددأل كردددرياً    يف اللددأل علددد  مدددا تثدددرال خدددرياً 
 . (74)(يسراً 

علمد  دعداء ب ق الجديب  دل  هللا عليد  وسدلم يومداً ادع علدي بد  أيب طالد  اضدي هللا عجد   ااكو 
 
 ب بتلرع . 341-341ب ص  ف  املرج  السابان   (71)
 .11ب ص   ب  مجدعداع الجيب  ل  هللا علي  وسلم معرقة أسامي أا    (71)
 . 23/323 بل بيد  لاتأ العروس مادع ادع يف ب انظر الراك  خلف الراك  والرَّديف   دع الر ِ    (72)
 . 53برقم  1/61.  حيع مسلم ب  5622 برقم 5/2224ب   حيع البخاا متفا علي  واللفظ للبخاا  ب (  73)
 ب 2516بدددرقم  667/ 4ال مددد   ب  سدددج و دددحح  األلبدددا  . .   مددد ا  دددديث  سددد   دددحيع اواال ال مددد   وقدددا  (  74)

ب مسددجد اإلمددا  أهددد بدد   جبددل  أهددد يف املسددجد واللفددظ لدد  ب . واواال 2516بددرقم  2/619 ب  ددحيع سددج  ال مدد  
 . . و حع ايققوا احلديث2313برقم  5/19
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   قا  هللا تبداا  وتعداىل)   ؟ قا  يضحثك اسو  هللا ما ققا  علي  .    ضحكاكو  الدابة ب 
وقددد اقتددد  علددي بدد  أيب طالدد  اضددي هللا عجدد   . (  يعلددم أندد    يغفددر الدد نو  غددري ع دد  لعبددد

د التددابعمل  يجمددا  قفعددل نفدد  الفعددل وقددا  نفدد  القددو  أل ددب ل  هللا عليدد  وسددلم يف ذلددك للجدديب  دد
 (75)كاا ادقاً ل  .

 أمرال  ل  هللا علي  وسلم لردق  لملعروع و ي  ع  املجثر مايلي   وم  
    اققدب  ب قعررا دابتد يوماً اديف الجيب  ل  هللا علي  وسلم  أ د اللحابة اضي هللا عجدم ااك
 ب قتنددك إذا قلدد  ذلددك تعدد  الشدديطاا   تقددل)  لدد  الجدديب  ددل  هللا عليدد  وسددلم  ب ققددا  الشدديطااتعدد  

ب قتنددك إذا قلدد  ذلددك تلدداغر    لسددم هللا ولثدد  قددل ب   بقددوب ب ويقددو  تعددا م  ددىت يثددوا مرددل البيدد 
 .(76)( ىت يثوا مرل ال ل 

ب  ب ق ددداءا امدددرأعلدددوداع يف   دددة ا  عليددد  وسدددلماديدددف اسدددو  هللا  دددل  هللا أ دددد اللدددحابةكددداا و 
إىل  لددحايبيلددرع وجدد  ال ب وجعددل الجدديب  ددل  هللا عليدد  وسددلم يجظددر إليدددا وتجظددر إليدد  للددحايبق عددل ا

د ب ققال  الشا ا خر يربد  ب   كبدرياً     أيب شديخاً     اسو  هللا إا قريضة هللا عل  عبادال يف احل  أداك 
 . (77)(نعم)   ؟ قا  ب أقو   عج  عل  الرا لة
لسدددتخدا  وسددديلة إىل هللا تعددداىل  -أاداقددد   -ولركدددا  سدددياات  جفسددد  لسدددائا السددديااع  عدددوعإا د
م  خد   مد ال الوسديلة ا و ا ويشامدو  يسمعتتضع م  خ   اللوتياا واملرئياا ال الشاشة ب 
 ددا  خلوتدد  بجفسدد  يف السدديااع ب قتعيجدد  مدد ال وخبا ددة ويتوكددد مدد ا األمددر يف  ددا السددائا ب  الدعويددة
ب واإلنسدداا إا مل  عقيددادالة علدد  ا نتفدداع بوقتدد  ب و ددرع ااددواطر واألقثدداا الرديتددة عجدد  أاجدداء الشاشدد

 .يشغل قثرال لحلا ُشغل للباطل 
 : ضرورة انتفاع السائق ومرافقيه أبوقاهتم يف السيارة

فاع ثكد عليدم أمر ا نتيدا السائا ومراققوال يف السيااع   كلما طال  الف ع ال مجية ال  يقض
والشددا جاا الدد ي   األجددرع واحلدداق اسددياااا سددائقو   املسدداقروا ب و  صوقدداام قيدددا ب ومدد  مددؤ ء

وخبا دة إذا كدانوا يتجقلدوا بدمل املددا  مرل سياااام مقاا أعماهلم وم    يقضوا األ   العديددع قيددا
يف ذمددداهبم  يقضددوا سدداعاا طويلددة يوميدداً  الددد ي مددا طدد   ا امعدداا وأسددات اا ومو فو كدد لك ب و 

بىن يف ضددوا ي املدددا ويقلدددما مجسددوبوما مدد  أطددراع املدددا وإ هبددم ألا املدددا ا امعيددة غالبدداً مدداتُ 
ا يجبغدي أا تشدغل ادالد  يقضديدا مدؤ ء وأشدبامدم يف سدياااام قد ال السداعاا الطدوي ا  .املتفرقة 

 
 والتابعي مو علي ب  ابيعة .   ايققوا احلديث لغريال .و سَّ ب  1156برقم ب  2/314أهد ب   جبل ب اإلما  مسجد (  75)
.  ددحيع سدددج  أيب  4932بدددرقم  ب 7/335ب  سددج  أيب داود.  و ددحح  األلبدددا ب و ددحح  ايققدددوا اواال أبددو داود (  76)

 . 4932 برقمب  3/224داود ب 
 . 417برقم  2/973يع مسلم ب .  ح1442برقم  2/551ب   حيع البخاا متفا علي  واللفظ للبخاا  ب (  77)
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  . مو  ق  ومفيد م  السماع واملشامدع
تلحددا صوقدداا الفددراغ الدد  يجبغددي أا ا ومراققددوال يف السدديااع الدد  يقضدديدا السددائالسدداعاا  إا

   اسو  هللا  ل  هللا علي  وسلم قا ب وقد قيما يعود علي  للجف  يف دنياال وآخرت  يسترمرما املسلم 
  . (73)ا كرري م  الجاس  اللحة والفراغ()نعمتاا مغبوا قيدم
ب قد  يضدي   ا يعدرع شدرع زماند  وقددا وقتد )يجبغدي لإلنسداا أ  اهد  هللا تعداىل  وقا  اب  ا وز 

  . (79)(األقضل قاألقضل م  القو  والعمل ب ويقد  قي   غري قربةمج  حلظة يف
   وماأ س  قو  القائل

  (31)والوق  أنف  ماعجي  حبفظ                   وأااال أسدل ماعليك يضي 

    نتفاع وم  ذلكوقد كاا السلف اللاحل حير وا عل  ا نتفاع صوقاام أشد ا 
ب وكداا أبدو نعديم األ دفدا   (31)كاا ااطي  البغداد  اه  هللا تعاىل تشي ويف يدال ج ء يطالع 

إذا دخددل اادد ء اهدمددا هللا تعدداىل ب وكدداا جدددُّ ابدد  تيميددة  (32)اهدد  هللا تعدداىل يُقددرأ عليدد  ومددو يف الطريددا
 . (33)تك  ىت أن يقو  أل د أقراد أسرت    اقرأ يف م ا الثتا  وااق   و 

وتربيدة عمليدة ل بجداء ب إا  رص األ  عل  ا ستفادع م  وقتد  يف السديااع تردل قددوع  سدجة 
األ اديددث املبا ددة التوسدد  يف بددد ً مدد  الغيبددة والجميمددة و ب والركددا  يف ا نتفدداع للوقدد  يف السدديااع 

 ر  .تقود  ا بدا إىل الث   ايوال  قد ب ال  تدخل حت  لغو احلديث 
دد   إىل وقيمددا يلددي بيدداا كيفيددة اسددتخدا  ملددادا تشددغيل ملفدداا الوسددائ  يف دعددوع السددائا نفس 

   هللا تعاىل ب وك لك دعوع مراققي 
 

 االستماع إىل القرآن الكرمي  االستخدام األول :
سددتماع للقددرآا مدد  ا خددري  سددجة نبويددة   ققددد طلدد  الجدديب  ددل  هللا عليدد  وسددلم يومدداً مدد  ا 
ب وعليدك  ب آقدرأ عليدك     اسدو  هللا  مسعود اضي هللا عج  أا يقرأ علي  القدرآا ب ققدا  عبدهللا ب

 
نب أ  خسر بغي ققد غُ واملقلود أا م   يستعمل  حت  وقراغ  قيما يج . 6149برقم  5/2357ب   حيع البخاا (  73)

  . 11/231ب  ب    ر قتع الباا  شرا احلديث يف انظر  ببخ  ب ومل حُيمد اأي  يف ذلك .لثون  لعدما 
 . 51ب  ا وز  ب ص    يد اااطر(  79)
 . 2/167ب بريع ب انظر ذيل طبقاا احلجابلة  ب  اج  احلجبلي البي  للوزير حيي ب  م(  31)
ه ب ومدد  أشددددر مؤلفاتدد  اتايدددخ  463ه وتددويف سدددجة  392مددؤاب بغدددداد وكدددادا ب ولددد سدددجة أبددو بثددر أهدددد بدد  علدددي (  31)

 . 3/224ل ميب ب ت كرع احلفاظ ل بغداد .
ه ب ومددد  أشددددر  431ه وتدددويف سدددجة  336ب احلددداقظ الثبدددري كددددث العلددر ب ولدددد سدددجة   أهددد بددد  عبددددهللا األ دددفدا(  32)

 . 3/196ل ميب ب ت كرع احلفاظ ل مؤلفات   لية األولياء .
ب  اإلما  الفقي  املقدرئ ايددث املفسدر األ دوم الجحدو ب شديخ اإلسد   وققيد  الوقد عبدالس   ب  عبدهللا ب  تيمية احلرا    (33)

 . 4/5ب  اج  احلجبلي ب   ه . انظر ذيل طبقاا احلجابلة 653ه وتويف سجة  591ب ولد سجة    وأ د األع
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الجسداء سدواع  اضدي هللا عجد  ققدرأ ( ب ويف اواية )إ  أ د  أا أنعد  مد  غدري ( بنعم)   ب قا  أن  
 (34)(ب وجتجا بك عل  مؤ ء شدديداً  قثيف إذا جتجا م  كل أمة بشديد)   إىل م ال ا ية   ىت أت

ب قدددتذا عيجددداال  إليددد عبددددهللا اضدددي هللا عجددد  قالتفددد  ب  ( سدددبك ا ا)   دددل  هللا عليددد  وسدددلم  قدددا ق
 . (35).  ت اقاا

وكاا الجيب  ل  هللا عليد  وسدلم يسدم  القدرآا ويسدِمع  ا خدري  . وقدد أمدر هللا تعداىل نبيد  أا 
 يقرأ القرآا عل  الجاس وم  ذلك قول  تعاىل   

واتل علديدم ب ) (37)(واتل عليدم نبو ال   آتيجاال آ تجاب ) (36)(آد  لحلا واتل عليدم نبو ابي)
قرقجدداال لتقددرأال علدد  الجدداس علدد  مثددث ون لجدداال  وقددرآ ً ب ) (39)(واتددل علدديدم نبددو إبددراميمب ) (33)(نبددو نددوا
 . (91)(تج ي ً 

ا والسدديااع مثدداومدد ال السددجة الجبويددة أ ددبح  مد ددواع يف  يدداع املسددلممل إ  مدد  ا ددم هللا ب 
يف  لددد لك خبا دددة إذا كانددد  األوضددداع غدددري مجاسدددبةوإناعددد  ليخدددري  ب و مجاسددد   سدددتماع القدددرآا 

ر وتدددبُّ  . بجفسدد  قيدددا وخبا ددة إذا خدد  الداعيددة قر ددة للتدددبركمددا أا ا سددتماع يف السدديااع البيدد  .  
ولدددو وليتددد كر أ ليددددبروا آ تددد مبددداا  القدددرآا مطلددد  شدددرعي كمدددا قدددا  تعددداىل   )كتدددا  أن لجددداال إليدددك 

 . (91)(األلبا 
   وقيما يلي بيا امتجوعة ب  لقرآا الثرم م  شاشة السيااع م  ملاداتث  ا ستماع إىل او 
 
 إذاعاا القرآا الثرم  -أ

اا ادددا يف ذلدددك عدددأل  يددد  شاشددداا السدددياا  القدددرآا الثدددرم اهلدددوائي إلذاعددداا تثددد  اسدددتقبا  البدددث
 تثد  التقدا  مد    و   ة خااأ تغطية الشاشد اعااولث  قد يثوا بعي م ال اإلذ الشاشاا القدتة ب

 يف شاشداا أنداويدديدة الشدبثة العامل مد سدتقبا  مد ا البدث وخبا ة أاجاء السدفر ب قيثدوا البدديل اب  بردا
 وسيلتمل    عأل

لبحدث سدتخدا  خا دية ال إىل إذاعداا القدرآا الثدرم قيد وتث  الو و  ب  موق  يوتيو   األوىل 
 
 . م  سواع الجساء 41 ية (   ا34)
 .247برقم ب  1/551 حيع مسلم ب  . 4763 برقمب  4/1925ب   حيع البخاا متفا علي  ب  (  35)
 . م  سواع املائدع 27 ية (   ا36)
 . واع األعراعم  س 175 ية (   ا37)
 . م  سواع يون  71 ية (   ا33)
 . م  سواع الشعراء 69 ية (   ا39)
 . راءم  سواع اإلس 116 ية (   ا91)
 . صم  سواع  29 ية (   ا91)
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  . لقرآا الثرم()إذاعة ابثتابة 
تثددد  التعدددرع عليددددا ب و يف مت دددر جوجدددل إذاعددداا القدددرآا الثدددرم تطبيقددداا اسدددتخدا     والرانيدددة

 ومد  أمدم مد ال التطبيقداا الد  وقدف عليددا البا دثاملت در ب )إذاعة القرآا الثرم( يف كر  حبدث بثتابة 
 ب عدددع دو  عربيددةقددرآا الثددرم مدد  إلذاعدداا ال ومددو يقددد  بردداً  يدداً ب  (92)(الثددرمالقددرآا  تطبيددا )إذاعدداا

 ب ب ولدددداوس علميدددة لعددددد مددد  العلمددداءعددددد كبدددري مددد  القدددراء برددداً لدددت واا يتضدددم  لإلضددداقة إىل ذلدددك و 
قجدداع اتددد بددث  ددوب لعدددد مدد  القجددواا الفضددائية ومددي   إضدداقة إىل ب  واطدد  عدددد مدد  أئمددة احلددرممل

قددرآا أا بعددي التطبيقدداا حتمددل اسددم )إذاعددة ال  ظددةويجبغددي م .  ب وقجدداع اتددد للحددديث الجبددو العلميددة 
 . أو أل دمم القراءوإمنا ت وع لعدد م  ب  و يقلد هبا البث اإلذاعيب الثرم( 
اختيدداا للداعيددة تدديع  تأ ددا إ  ب وعظدديم نفعدددا علدد  كرراددا وأمهيتدددا  إذاعدداا القددرآا الثددرمو 
القددرآا ناعدد  اغبددة  يريددد ب ققددد يواقددا وقدد ُ مدد  القددراء أو السددوا ب ويف الوقدد  الدد    ناعدد  مايريددد

بث لجشرع إخبااية ب أو كاضرع أو غري ذلك م  الألام  ب وقد يرغ  الداعية يف تثراا  الثرم وق   
قيددوب دوا امللددادا األخددر  و يتيسددر مدد ا يف اإلذاعددة ب مجدددا ب معيجددة أو آ ا  ندداع سددواع بعيجدددا ب

 .ا ب بيا ا 
  

   واألقراص الضوئيةأشرطة الثاسي   - 
سدداعة  أقلدد  سددعة خت يجيددة للشددري  الوا دددو التسدد ي ا اإلسدد مية .  يف كدد ا تبدداعومددي 
قتتسددد  ألضدددعاع ذلدددك أضدددعاقاً كردددريع ب األمدددر الددد   جيعدددل تلدددك  الضدددوئيةوأمدددا األقدددراص  ونلدددف ب

 األشرطة آخ ع يف ا نقراا .
 
 تخ ي  السحابيةومواق  ال أدواا التخ ي  املتجقلة واألجد ع ال كية -أ

إىل احلاسو  العاملية م  الشبثة ال  يرغ  الداعية ناعدا تج يل امللفاا القرآنية تث  
اختياا ب وذلك للدخو  إىل املوق  ال   يتيع خا ية تج يل امللفاا القرآنية    املثتيب أو ايمو 

  . (93)اعل  الرم  اااص بتج يل امللفا الضغ   امللفاا املراد تج يلدا ب 
ب  (94)املثتبة اللوتية للقرآا الثرموأمم املواق  ال  تث  تج يل ملفاا القرآا الثرم مجدا   

 
 . (39396( ب )Tarat  ) التطبيا م  تطوير(  92)
رل إكسبلواا وقداير قدوك  وكدرو  خا دية تتضم  برام  التلفع مقد تسم  عملية تج يل امللفاا  فظاً أو حتميً  ب و  (  93)

 Internet Download) بدددر م   مردددل يف تج يدددل امللفددداا وتثددد  اسدددتخدا  بدددرام  متخللدددة  . التج يدددل
Manager. ) 

(94  )(www.mp3quran.net) . 
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 . (93)ب وداا اإلس   (97)ب وشبثة الطريا إىل هللا (96)ب وإس   وي  (95)وطريا اإلس  
    طرا تسمية امللفاا اللوتية القرآنية

لإلالي ية ب والقليل الجادا م  املواق  يسمي امللفاا  مواق  خت يجدا امللفاا القرآنية يف تسم 
 للعربية ب وتتم التسمية بطريقتمل  

 التسمية صناء السوا -1
( ب AlFatiha.mp3وعل  سبيل املرا    امللف ال   يتضم  تس يل سواع الفاحتة يسم  )

 حيتويدا كل ملف ب تفيد م ال الطريقة يف معرقة السواع ال ( . و AlNas.mp3وملف سواع الجاس )
حبس  ترتيبدا يف امللحف  -داخل اتلد املخلم حلفظدا  -أ ا  ترت  السوا  دايعيبولث  

  وإمنا حبس  األجبدية اإلالي ية .
 التسمية صاقا  السوا -2

ب وملف ( mp3.001)وعل  سبيل املرا    امللف ال   يتضم  تس يل سواع الفاحتة يسم  
  ل تي  وتسمية امللفاا صاقا  السوا أمر مجاس  للمامر للقرآا ب املتقِ . ( mp3.114) سواع الجاس

وأما غري املتِق  قاألنس  ل  تسمية امللفاا صناء  سو اال حبيث يستد  م  اقم السواع عل  اندا .
 السوا .
قيم حترص املواق  املتخللة يف خت ي  ملفاا القرآا الثرم واملتمي ع يف م ا العمل عل  تر و 
.......  (mp3.003)ب ( mp3.002( ب )mp3.001سوا القرآا الثرم بر ث خا ا عل  الجحو )أناء 

يؤد  إىل ب  (mp3.3)ب  (mp3.2)( ب mp3.1عل  الجحو ) ال قيم ألا   (mp3.114)ومث ا إىل 
س  ب ول  تظدر حبب عجد استعراضدا يف شاشة السيااع اضطرا  ترتي  السوا يف اتلد الوا د 

دا ب تي  لالف اتلد سيؤد  إىل ناعلفاا التشغيل التلقائي مل ب كما أاترتيبدا يف امللحف 
 (99) .ترتي  امللحف 

لتشمل اقم السواع واندا قيلبع  (111)بعد تج يلدابطريقة اثلرة وتث  إعادع تسمية امللفاا 
 .( 001AlFatiha.mp3)   مسم  ملف سواع الفاحتة عل  الجحو

 
(95  )(ar.islamway.net. ) 
(96  )(www.islamweb.net) . 
(97  )(way2allah.com. ) 
(93  )(islamhouse.com ). 
 (111ب 11ب 119ب ............. ب 111ب 111ب 11ب 1  )علد  الجحدو مضدطربة يف ترتيبددا تظدر مد ال امللفداا (  99)

 .( 99وتجتدي برقم )
الضدغ  علد  اند  للد ا األتد  للفدواع ب قتظددر ب   يف احلاسدو  بفدتع اتلدد الد   حيتويد  تثد  إعدادع تسدمية امللدف (  111)

 .عادع التسمية  لة م  األوامر م  بيجدا إ
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 لفاا القرآنية بعد تج يلدا  تجظيم امل
داخل ألد التج ي ا  -ويجبغي إنشاء ألد قرعي ب  (111)التج ي ا ألديتم تج يل امللفاا يف 

قرآا إذا كاا الداعية يرغ  يف ا ستماع إىل الو ُ م  قي  امللفاا املج  لة ب  (القرآا الثرم)لسم  -
 . لةظ قي  ملفات  املج َّ حتف  حيمل ان  و ثل قاائ الثرم ألكرر م  قاائ قيجبغي إنشاء ألد خاص ل

  األوىل لتجظيم امللفاا القرآنية .وم ال مي الطريقة 
ذلك يتم و .  يف ألد وا د لعدد م  القراء    ملا ف كاملة  قدي الرانية وأما الطريقة 

للا يف استخدا  خا ية الجسخ وال   -مرً   - )ملا ف مجوعة(إبنشاء ألد جديد حيمل اسم 
ب وذلك بتظليل السوا يف ألد القاائ األو    نسخدا وللقدا يف اتلد ا ديد  .مستثشف وندوز 

 .ومث ا م  القاائ الرا  والرالث ....إخل 
مباشرع ملفاا ملحف القاائ الرا  ل  يقبل الجظا  للا ب ق   السوا مسمَّاع صاقامداوإذا كان

م ال املشثلة الجظا   يعاجلو ب   لنمل متطابقمل يف ألد وا د  ألا م ا ي ت  علي  اجتماع ملفمل
ملحوبة صاقا  إضاقية حبيث تظدر  -املراد نسخ امللفاا إلي   -يف اتلد الوجد ة تسمية السوا إبعادع 

( ب يف  مل يظدر اسم mp3.114ب وعل  سبيل املرا    تظدر سواع الجاس للقاائ األو  عل  الجحو )
( ومث ا يف mp3.(3) 114( ب و للقاائ الرالث عل  الجحو )mp3.(2) 114الرا  عل  الجحو ) السواع للقاائ

  (112)بقية السوا والقراء .
ددة  الجسددخ مدد  اتلددداا الدد  تتضددم  تدد واا القددراءوبعددد انتددداء عمليددة  ب والللددا إىل اتلددد الوجد 

اًء مدد  سددواع الفاحتددة علدد  الجحددو مرتبددة مدد  أعلدد  ألسددفل ابتدددقيدد  تظدددر أندداء السددوا )ملددا ف مجوعددة( 
 ( ومث ا حبس  عدد القراء .001 (2).mp3(   )001 (3).mp3  ) (mp3.001التام   )

وتفيد م ال الطريقدة يف مييد  تد واا كدل قداائ هبد ال األاقدا  اإلضداقية   قدتذا أااد مسدتخد  الشاشدة 
 . (mp3.(6) 004)  حيمل اسم ا ستماع إىل سواع الجساء للقاائ السادس قتن  لتاا امللف ال 

نسخدا يف أ  جداز ذكدي ب أو  يتم ب كما تقد  بيان  ب يف ألدااا تجظيم امللفاا القرآنيةوبعد 
ويجبغي مجا مراعاع ندوع األقدراص الد  تسدتطي  الشاشدة  -أداع خت ي  سواء يف ذلك األقراص الضوئية 

لفاا اللوتية م  ذلك ا داز أو تلك األداع أو أ اب  ال اكرع وبطاقااا ب   تشغيل امل -تشغيلدا 
 
ب وتثدد  تغيددري مدد ا تلقائيدداً   حتفددظ قيدد  امللفدداا املج َّلددة الدد  -نظددا  وندددوز يف  -مددو اتلددد ا ق اضددي ألددد التجدد ي ا (  111)

 .ااياا ا ق اضي ب وخت ي  امللفاا يف أ  ألد آخر يريدال مستخد  احلاسو  
يف اتلددد  -بعدددد سددوا القددرآا الثددرم  -ملفدداً  114فيددد وجددود تظدددر اسددالة عجددد للددا اتموعددة الرانيددة مدد  السددوا ت (  112)

الوجدة تتطابا يف أنائدا م  نف  العدد م  ملفاا اتلد امللد ا ب وتظدر اد ث خيداااا للمسدتخد  أوهلدا اسدتبدا  
علد  اايداا  امللفاا يف الوجدة ب واثنيدا ختطي م ال امللفاا ب واثلردا دعي أقرا مايتخ   يا  كل تطبيدا ب وللضدغ 

الرالث يظدر مرب   واا  يتضم  أناء امللفاا يف ك  اتلدي  ب ومجا يجبغي التوشري عل  املربعمل العلويمل يف اأس كل 
    الضغ  عل  متابعة . قائمة ليتم اختياا  ي  ملفاا اتلدي 
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ب مدد  مراعدداع   ددم تلددك امللفدداا والسددعة التخ يجيددة املتا ددة يف ا ددداز الدد كي أو أداع التخدد ي  .كمددا 
تثدد  اقدد  تلددك امللفدداا إىل أ ددد مواقدد  التخدد ي  السددحايب وتشددغيلدا مدد  الشددبثة العامليددة إذا كاندد  

 . الشاشة تتيع ذلك
 الثرم تطبيقاا القرآا  -د

 يتضم  مت در جوجدلب و  (113)ثب بعي شاشاا أنداويد م ودع بتطبيا أا  للقرآا الثرم
  تطبيدددددددددا وأمدددددددددم مددددددددد ال التطبيقددددددددداا ااا دددددددددة للقدددددددددرآا الثدددددددددرم ب اتانيدددددددددة عشدددددددددراا التطبيقددددددددداا 

(Mp3.Quran)(114)  املثتبدددددة اللدددددوتية للقدددددرآا يف ب ومدددددو تطبيدددددا خددددداص بتشدددددغيل الدددددت واا املخ ندددددة
 ببعي القراء ومدي تقتلدر علد  تد واا قداائ معدمل . ةما أا مجا  تطبيقاا خا ك ب (115)الثرم

ب  ب ومجدا ما ب كم  ً هباوبعي م ال التطبيقاا تتطل  اتلا ً للشبثة العاملية لتشغيل الت واا 
 .ب كما سبا بيان  يف املبحث األو   الشاشةلتخ يجدا يف م  الشبثة  داومجدا مايتيع تج يل
بيقدداا تتدديع تثددراا سددواع أو عدددد مدد  السددوا ب أو آيددة أو عدددد مدد  ا  ا ب عدددداً ومجددا  تط

ومدد ال التطبيقدداا تيسددر  . (117)ب وكفددظ الددو يمل (116)مدد  املددراا . ومجدددا   تطبيددا القددرآا العظدديم
وخبا ددة لطدد    تعلددم الددت وع علدد  وجددددا اللددحيع ب وتعددمل علدد   فددظ القددرآا الثددرم ومراجعتدد  ب

ب  لتحفيظ  يجما يستمعوا أاجاء اكوهبم يف السيااع ملايثلفوا حبفظ  م  السدوا القرآنيدةاملدااس و لقاا ا
وتتدددوقر تددد واا امللدددحف املعل ِدددم يف الشدددبثة ب وكددد لك الدددت واا اتدددودع واملرتلدددة الددد  يتدددو َّ قيددددا القددداائ 

 ويسث  سثتاا أاجاء الت وع تتيع للمستم  التثراا .
اجدددً  عاميدداً عربيددداً يف  فدددل تثدددرم للحفدداظ ب و يجمدددا سدددتل مددد ا وقددد ذكدددر أ دددد الدددعاع أنددد  لقدددي 

الرجل ع  كيفية  فظ  لثتا  هللا تعاىل ذكدر أند  يعمدل سدائا شدا جة لجقدل البضدائ  بدمل مدديجتمل ب وقدد 
أمددداال أ ددد الدددعاع يومدداً ختمددة مسدد لة علدد  أشددرطة كاسددي  أل ددد مشددامري القددراء ب قثدداا يسددتم  إليدددا 

املددديجتمل  ددىت  فددظ القددرآا الثددرم أددوداً خدد   سددجتمل ب وجدديء بدد  ليثددر  يف ذلددك  يف ذمابدد  وإ بدد  بددمل
 . (113)احلفل

 
عل  اللجدوا ال   املجت ة للشاشة ب وتوضع الشركة ومي شاشاا اود ماس  وستل كوو  ال  استخدمدا البا ث (  113)

 .املدأة ضمجدا  التطبيقاا أممحيويدا 
 ( .191واقم إ دااال ) ب( Quran Audio Library)طوَّا م ا التطبيا (  114)
(115  )(www.mp3quran.net. ) 
دع بددا بد   داحل ( ب ومو برعايدة وقدف والد495 مم  شركة الداا العربية لتقجية املعلوماا م ا التطبيا ب اإل داا )(  116)

 .الراجحي وأو دما 
(117  )(El-Mohafez( ب )International Waqf Foundation( ب )وقدد أوقدف ملدمم مد ا 29193 . )

 .التطبيا تطبيق  لوالدي  ب ول   سالا يف توي  وقي  بو  للتوا ل م  مستخدمي  ب واإلجابة عل  استفساااام 
( أو www.youtube.com/watch?v=lSgEIukYtrYراب  )ذكددر ذلددك د.كمددد العريفددي ب انظددر الدد(  113)

 استخد  أداع البحث يف املوق  واكت  يف مستطيل البحث )قلة سائا شا جة م   فظ القرآا الثرم( .
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 مواق  التخ ي  العامة -ه
ا سدددتماع إىل الدددت واا املخ ندددة يف مواقددد  التخددد ي  العامدددة يف الشدددبثة العامليدددة ومدددي   تثددد  
طبيددا اادداص بثددل موقدد  ومواقدد  البودكاسدد  . ويتطلدد  مدد ا تربيدد  التسدداوند كدد ود ب و يوتيددو  ب 

لسدم السدواع أو اسدم القداائ يف التطبيدا يجبغي استخدا  خا ية البحدث ب و يف شاشة أنداويد مجدا 
 أو كلماا أخر  أعم مرل القرآا الثرم .

 
مدددد ا أا ويف ختددددا  احلددددديث عدددد  ا سددددتماع إىل القددددرآا الثددددرم يف السدددديااع يجبدددد  البا ددددث إىل 

 دل لتواالشدبثة ب ومد    امواقد  مراجعدة الدت واا املتا دة يف  تقجدملفاظ القدرآا املا ستماع يتيع حل
قد يثوا يف م ال التس ي ا م  أخطاء ويف مد ا تعداوا  وتجبيددم إىل ما م  أ حا  تلك املواق 

تث  التوا ل م  أ حا  املواق  عأل وسائل عدع م  أمهددا   الأليدد اإللثد و  ب و  . عل  الأل والتقو 
الد  ُتثت د  تعليقداا ال ا املوجودع يف املواق  ال  م تج يل امللفاا اللوتية القرآنية مجددا ب و ومناذأ املراس

 يوتيو  وساوند ك ود إذا كاا  ا   املوق  قد قعَّل م ال ااا ية .يف 
 

 ناطقةاالستماع إىل الكتب الاالستخدام الثاين : 
 تجوعة أمهدا  تث  ا ستماع إىل الثت  يف شاشة السيااع م  ملادا م

 
   ملفاا الثت  الجاطقة -أ

ومي ملفاا  وتية تتضم  قراءع ملتاا الثت  املطبوعة ب وتتوقر م ال امللفداا يف مواضد  عددع يف 
ب وتثدددد  تج يلدددددا علدددد  ميتددددة أموعدددداا تسددددم   (119)الشددددبثة العامليددددة أمهدددددا   جددددام  الثتدددد  امللددددواع

كدل    وتتضدم  اإلسدطوا ا ملفداا حبسد  اغبتد  .إسطوا ا ب أو تج يل ماحيتاج  املسدتخد  مد  الثتد  
كتدا   طدا يف ألدد مسدتقل ب قمدرً  امللفداا اللدوتية الد  تتضدم  قدراءع مد نت كتدا  التو يدد ُ عد  يف 

 . (mp3مثانية وستمل ملفاً هبيتة )وبلغ عدد تلك امللفاا ألد وا د وُني  صاقا  تسلسلية 
املثتبدة املرك يدة الجاطقدة التابعدة ماأ ددات    لفدة   قمجددا وأما ملدادا مد ال امللفداا األ دلية قددي  ت

مردددل كتددددا   تلددددر  -وزااع التعلدددديم  اليدددداً  -يف وزااع املعددددااع السدددعودية   ماندددة العامددددة لل بيدددة ااا ددددةل
ويتضددم  كددل ملددف قددراءع ب ب وقددد اسددتغرق  قراءتدد  سددبعة وسددبعمل ملفدداً  ددوتياً  ددحيع مسددلم للمجدد ا  

    .  إ  األبوا  الثبريع ققد استغرق  قراءع الوا د مجدا أكرر م  ملف ل  م  أبوا  الثتا
( mp3للثت  الجاطقة هبيتة ) -إسطوا ا  -( وقد تضم  م ا املوق  عدع أموعاا kt-b.comانظر الراب  )(  119)

( . ومجدا  WinRAR( ويلد   قتحددا ص دد بدرام  قدتع امللفداا مردل )zipيتدة مضدغوطة )ب وحتفظ اإلسدطوا ا هب
 ( .www.alukah.net( ب واأللوكة )archive.orgمواق  أخر  مرل   أاشيف )
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  مسددم    دوا الجشددر يف الددر ا حتددأ دددااا إ ددديف األ ددل مددامو تسدد ي ا كاسددي   ومجدددا
 ُ و ِلد   ب ه 1413الثتا  الجاطا مج  ماي يد عل  ا امل سجة وقد اقتدىن البا دث تلدك األشدرطة عدا  

ل كتا  تلبدي  إبلدي  الد    ددا يف مثانيدة وعشدري  شدريطاً مددع كدل وا دد مجددا ب مرإىل ميتة  اسوبية 
ُ ِفدددظ كدددل وجددد  مددد  تلدددك األشدددرطة يف ملدددف مسدددتقل وملدددا ُ و ِلددد  أشدددرطت  إىل ميتدددة  اسدددوبية ب سددداعة 

 . قتضاعف العدد امل كوا إىل ستة ومخس  ملفاً  وتياً مدع كل ملف نلف ساعة
عددي التسدد ي ا اإلسدد مية   ُ فظدد  يف الشددبثة العامليددة ومجدددا مددامو أقددراص  ددوتية أ دددااا ب

مثانيددة وسددتمل  قددد اسدتغرق  قددراءع الثتدا و  لوما  بمردل قددراءع مد نت كتددا  التو يددد للشديخ كمددد بد  عبدددا
 . ملفاً ويتضم  كل ملف قراءع ل  م  أبوا  الثتا 

اددا قيدددا املتددوا  علدد  قددراءع لعدددد كبددري مدد  الثتدد  (111)جددام  الددداوس العلميددةكمددا اشددتمل موقدد  
 العلمية .

يدددتم خت يجددددا يف امللدددادا املختلفدددة كمدددا سدددبا بيانددد  يف ملفددداا  وبعدددد تج يدددل ملفددداا الثتددد  الجاطقدددة
ويجبغي مراعاع اللغة يف تسدمية اتلدداا الد  حتتدو  تلدك امللفداا ألا بعدي شاشداا  الت واا القرآنية .

بغدي تسدمية اتلدداا لللغدة اإلالي يدة ب أمدا امللفداا قددي السياااا  تتيع إ داا األناء لللغة العربية قيج
 األاقا  اإلالي ية . حلروع أو بطبيعة احلا  تسمَّ  ل

يف وبعددي مدد ال الثتدد  تجاسدد  طدد   العلددم املتخللددمل يف العلددو  الشددرعية مرددل املتددوا العلميددة 
وتثدراا  الشدريعة اإلسد مية . والفق  وأ ول  وغريمدا مد  علدو والجحو ملطلع احلديث والت ويد والعقيدع 

ب وقددتاً قيدل   مد   فدظ ومراجعتددا بعدد احلفدظ يعدمل علد   فظددا يف السديااع ا ستماع إىل م ال املتدوا 
 املتوا ققد  از الفجوا .

 تطبيقاا الثت  الجاطقة - 
 يدث يتدوقر يف مت در جوجدل تطبيقدداا يف شاشددة أنداويدد ب  تثد  ا سدتفادع مد  مد ال التطبيقداا

ولد   لدة تطبيقداا مجددا مايتطلد  اتلداً  دائمداً للشدبثة  دحيع البخداا  ب   ع بعي الثت  مرل قراءل
ب ومجدا مايتيع تج يل امللفاا اللوتية ال  يرغد  املسدتخد  ا سدتماع  (111)لتشغيل  وا ستماع إىل ملفات 

ب  (112)قر اتلدا  للشدبثةإليدا وم    خت يجدا يف ذاكدرع الشاشدة وا سدتماع إليددا يف أ  وقد  وإا مل يتدو 
  . (113)ومجدا تطبيا  حيتاأ اتلاً  للشبثة إذ يتم تج يل  ملحولً لمللفاا اللوتية

(111  )(dro-s.com) . 
( ب DeVKh 2016( ب و )MedoeBooks( ب و)Kareem) ومددي التطبيقددداا الدد  طو امدددا كددل مددد   (  111)

 مددا  حيتاجدداا اتلدداً  للشددبثة ولثدد  أ( وقددد ذكددر مطددو ِاا التطبيقددمل األخددريي  191ا الر اددة الددرقم )وحتمددل اإل دددااا
 . احلقيقة خ ع ذلك 

 . (191)( ب وحيمل اإل داااا الرقم Andro 2014و)( ب FMAT) اا الل اا طوَّامهاالتطبيقومها (  112)
 اداءع  وت  .يعيب  ( ب  ولث  191ن ( ب وحيمل اقم اإل داا )ومو التطبيا ال   طوَّاال )قرآا كامً  بدوا إن  (  113)



 

35 

 

وقددد تبددمل للبا ددث أا مدد ال التطبيقدداا الدد  تتضددم  قددراءع للددحيع البخدداا  مطابقددة مامدداً لقددراءع 
 ا قددداألوىل ا سدددتماع إىل  دددحيع البخددداا  اللدددوتية يف قجددداع البودكاسددد  التابعدددة ملوقددد  داا اإلسددد     ولددد

 الثتا  م  تطبيا البودكاس  يف الشاشة و  اجة لتربي  أ د تلك التطبيقاا .
و  دظ البا دث عليددا م  ظداا شدبيدة لمل  ظداا   دحيع مسدلمكما تتدوقر تطبيقداا لقدراءع 

 . (114)تتوقر تطبيقاا لقراءع بعي كت  أخر  ب و  عل  تطبيا  حيع البخاا 
 حتمدددل أنددداء الثتدددا  الجددداطا ملفددداا   أا  ة وتطبيقاادددا  الجاطقدددتدددا الثوالفدددرا بدددمل تسددد ي 

 -غالبداً  -ب أمدا تطبيدا الثتدا  اللدوب قيقدو   قلو  الثتا  أو عجاويج    أل دا تسدم  صاقدا  تسلسدلية
مايريددددال مجددددا اا يدددختمددد    يسددددل علددد  الداعيدددة اأبوابددد  وقلدددول  ب و  وأ بتقسددديم الثتدددا  حبسددد  أج ائددد 

 .سياات   م  مراققي  يفإلي  أو لُيسِمع  ا خري  ليستم  
مد  وعل  سبيل املرا    عجد تج يل امللفداا اللدوتية لثتدا  التو يدد للشديخ كمدد بد  عبددالوما  

 عل  الجحو  مرتبة ق  جام  الداوس العلمية تظدر أناء ملفات  مو 
(01.mp3( ب )02.mp3) ( 03ب.mp3( ب )04.mp3ب ........... ومثددد ا )  آخدددر مددد ال امللفددداا ومدددو إىل

(68.mp3 ولثددد  عجدددد اسدددتعراا تلدددك امللفددداا يف التطبيدددا ااددداص بقدددراءع الثتدددا . )(115)   تظددددر أناالمدددا
املقدمدة ب ل  قضدل التو يدد ومدايثفر مد  الد نو  ب ل  مد   قدا التو يدد دخدل ا جدة بغدري  كدا ب  

 ا  الثتا  . سا  ب ل  ااوع م  الشر  ب ......... ومث ا إىل آخر أبو 
 مواق  الشبثة العاملية -أ

تضمج  قجواا البودكاس  كتباً  طقدة ملدجفة حبسد  األبدوا  ب مردل    دحيع البخداا  ب 
موقدد  داا  وسددج  ابدد  ماجددة ب و يعدددا ضددم و ددحيع مسددلم ب وسددج  الجسددائي ب وسددج  أيب داود ب 

 . (116)اإلس  
مهدددا   تددراث عددريب ب ولغددة الضدداد ب وقددد تضددم  موقدد  يوتيددو  عدددع قجددواا للثتدد  الجاطقددة مدد  أ

 . (117)والثت  اللوتية ب والثت  املسموعة ب وقجاع دعوع ب قجاع د.أهد الثلحي
  وتث  استخدا  خا ية البحث يف م ال املواق  بثتابة اسم الثتا  املراد ناع  . 

     وأمم مايجبغي ا ستماع إلي  م  الثت 
 
اسدددتمت  حبياتدددك للددددكتوا كمدددد العريفدددي ب والر يدددا املختدددو  شددديخ كمدددد بددد  عبددددالوما  ب و لالتو يدددد لمردددل   كتدددا  (  114)

مسدموعة كمدا تتدوقر تطبيقداا لقدراءع عددع كتد  يف تطبيدا وا دد مردل   تطبيدا كتد    . للمبااكفوا  ب والثبدائر للد ميب
ب وتطبيددددددا كتدددددد  عربيددددددة مسددددددموعة وقددددددد طددددددوَّاال ( 39191( اقددددددم اإل ددددددداا )Anoirino-h Incوقددددددد طددددددوَّاال )

(Electronic Village( اقم اإل داا )191 ). 
 . (191( ب وحيمل اقم اإل داا )Assalehineومو التطبيا ال   طوَّاال )(  115)
(116  )(islamhouse.com/ar ). 
 .( www.youtube.comلقجواا بثتابة اسم القجاع يف كر  حبث املوق  )تث  الو و  إىل م ال ا(  117)
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اأسددا اللدحيحاا البخداا  ومسدلم   السدج  األابعدة    كت  التفسري ب وكت  السجة الجبوية وعلد 
 سج  أيب داود ب والجسائي ب وال م   ب واب  ماجة . 

وماأ ل أا يستم  األ  م  أبجائ  إىل طائفة مد  األ اديدث الجبويدة أاجداء اكدوهبم السديااع يف بعدي 
  متدددددوا أنددددداء الرجدددددا  يف السدددددجد  ومددددد    تتثدددددرا علددددد  مسدددددامعدم األوقددددداا الددددد  لتاامدددددا األ  ب

األ اديددث وخبا ددة أ اديددث اللددحيحمل   قيلددبع لددد  األبجدداء قدددا طيدد  مدد  الرقاقددة احلديريددة ب 
وم ا أمر مدم يف م ا الد م  الد   بلدغ ا ددل بدبعي أبجداء األمدة اإلسد مية أ دم  يفرقدوا بدمل سدجد 

اسدتيعاهبم ملجدام دم الدااسدية يف  احلديث ومتجد    بسدب  بعددمم عد  كتد  السدجة الجبويدة ب وضدعف
 العلو  الشرعية .

و ب بعددددد ذلددددك يف األمهيددددة مايرغدددد  الداعيددددة اسددددتماع  يف السدددديااع مدددد  كتدددد  العلددددو  الشددددرعية ب 
 والتاايخ ب واألد  ب والدواوي  الشعرية .

 ملددا  ددع مدد  أا أ ددد اللددحابة اضددي  ومد  املجاسدد  ا سددتماع إىل الدددواوي  الشددعرية أاجدداء السددفر 
مدددل معدددك مددد  شدددعر أميدددة بددد  أيب )   ب ققدددا يومددداً اديدددف الجددديب  دددل  هللا عليددد  وسدددلم كددداا  هللا عدددجدم
ب ققددا    ال بيتدداً   أنشددد (ميدد )ب ققددا    ال بيتدداً قونشددد (ميدد )   ب قددا    نعددم  اقددب ق (؟ شدديء(113)اللددل 

 (119). ال مائة بي  ىت أنشد (مي )
هلادقدددة   وقدددد كددداا للجددديب  دددل  هللا عليددد  ويلحدددا للددددواوي  الشدددعرية ا سدددتماع إىل األ شددديد ا

 . (121)حيدوا بمل يدي  يف السفر (121)وسلم ُ داع
 
 

 واالستماع إليها الدروس العلمية واحملاضرات العامةمشاهدة  : ثالثام الاالستخد
 

وص وقددد تضدداقرا الجلدد .إا نشددر العلددم الشددرعي يعدددُّ مدد  أمددم وسددائل الدددعوع إىل هللا تعدداىل 
ب بياا أمهية العلم وقضل  ب والتعريف اج لدة أملد  يف الددنيا وا خدرع والسجة عل   الشرعية م  الثتا   

أمية ب  أيب اللل  شاعر اقفي ب قرأ كت  أمل الثتا  يف ا املية ب وتجسَّك ب وذكر يف شعرال شيتاً  كررياً م  أموا (  113)
ب  بد  عسداكر  دمشدا مديجدة اتايدخ انظر تر ت  يف  سلم . ا خرع ب أدا  بعرة الجيب  ل  هللا علي  وسلم ب ولثج  مل يُ 

9/255-237 . 
. واللحايب مو الشدريد بد  سدويد الرقفدي اضدي هللا عجد  ب وميد  كلمدة تقدا   2255برقم  4/1767 حيع مسلم ب (  119)

 ل ست ادع .
السدري احلداع    احلاد  ب واحلُداء   سوا األبل بضر   لوص م  الغجداء . وقدد جدرا عدادع األبدل أ دا تسدرع يف (  121)

 . 11/533ب  ب    رإذا ُ د  هبا . انظر قتع الباا   
كاا م  ُ دات   ل  هللا علي  وسلم يف السفر   عبدهللا ب  اوا ة ب وأاشة ب وعدامر بد  األكدوع ب وعمد  سدلمة بد    (  121)

 . 1/123ب األكوع ب اضي هللا عجدم . زاد املعاد  ب  القيم 
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  والت كري صمهيت  للداعية ب وم  ذلك 
وقولد  عد  مد  ب  (122)قول  تعاىل   )قل م ال سدبيلي أدعدو إىل هللا علد  بلدريع أ  ومد  اتبعدي(

 . (123) (اا وهللا اا تعملوا خبرييرق  هللا ال ي  آمجوا مجثم وال ي  أوتوا العلم داج)  قائل 
ل القددو  والعمددل(  ددحيح  للً بعجددواا )ل  العلددم قبددقددد بددوَّ  البخدداا  اهدد  هللا تعدداىل يف و 

 (125) قبدأ للعلم .وقا     (124))قاعلم أن   إل  هللا واستغفر ل نبك(  وذكر قي  قول  تعاىل 
    ر م  نفع  .قضراال أكر عمل  يقو  عل  أساس م  علم  حيع و وم    ق

وقد قا  الجيب ب  طرا طل  العلم الشرعي طريا م ومشامداا الداوس واياضراا  استماعو 
 . (126)(ب سدل هللا ل  ب  طريقدا إىل ا جدة م  سلك طريقا يلتم  قي  علما)  ل  هللا علي  وسلم  

 امعدداا ب وقددراءع  ومدد ا الطريددا  يغددي عدد  الطددرا األخددر  مرددل   الدااسددة الجظاميددة يف املدددااس وا
ددل بعضدددا  كتدد  العلددم ب واددي الركدد  عجددد املشددايخ والعلمدداء وم زمددتدم وسددؤاهلم ب قدددي طددرا يثمِ 

 بعضا .
وقد أاىن هللا ب م  التوا ي لحلا واللأل وا ستماع إليدا  الداوس واياضراا إلقاءكما أا  

إ  الددد ي  آمجدددوا وعملدددوا  تعددداىل علددد  مددد  قعدددل ذلدددك بقولددد    )والعلدددر ب إا اإلنسددداا لفدددي خسدددر ب
  . (127)اللاحلاا وتوا وا لحلا وتوا وا لللأل(

عددمل ا مدد  يقددل قيددد يف مدد ال األزمجددة الدد  متابعددة تلددك الددداوس واياضددراااحلاجددة إىل وتتوكددد 
قيددا الجا دع األمدمل  وعد َّ وقل قيدا ا مروا لملعدروع والجداموا عد  املجثدر ب عل  طاعة هللا تعاىل ب 

ة الد  أ سد  أ واهلدا اللغو واأل اديث غري اهلادقد - م هللا إ  م  ا  -أال  الجاس  غل  عل و ب 
مدداإىل تتبدد  عددوااا الجدداس و د  ددا ب  إىل ايرمدداا مدد  الغيبددة و اأ ددا مدد  الثدد   املبدداا الدد   ااددا قدد

  .ذلك  
علمددداء اللقددداءاا الددد   ريددددا بعدددي القجدددواا الفضدددائية مددد  الددددعاع وال مشدددامدعُ  مددد  املفيدددد كددد لكو 

وقيددددا ب  (123)إىل تلدددك اللقددداءاا الددد  تبدددث عدددأل اإلذاعددداا ب وكددد لك ا سدددتماعُ واملفثدددري  والسياسددديمل 
      ذم  السائا .تدق  السآمة وامللل ب وتجش ِ ب تسلية وترويع ب وقلة واتايخ 

 . يوسفم  سواع  113 ية (   ا122)
 . م  سواع اتادلة 11 ية (   ا123)
 . كمدم  سواع  19 ية (   ا124)
 . 1/37 حيع البخاا  ب (  125)
 . 2699برقم  4/2174 حيع مسلم ب (  126)
 .سواع العلر ( 127)
 لشديخ لبدر م  إذاعدي تقدمد  إذاعدة القدرآا الثدرم ومدو ب املسلموا يف العامل مشامد وا د ا م  أشدر م ال الألام     (123)

 موقد  الشديخمد   الدأل م وتثد  تج يدل  لقداا  املساعد لرابطة العدامل اإلسد مي بب    ر العبود  األممل العا   كمد
(www.alobody.net) .  
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م يف الوقائ  وتلرقااالعلماء والدعاع ب لبعي  اا  اللقاءاا عل  عرا م ال  وتشتمل بعي 
ب واستجبا   خر مامًا م  ملادا الداعية ب يُعيج  عل  قدم امللادا األ دااً مل تُدعُّدومي ة الدعوي

الدعوع اإلس مية ليس  و  . يقاا عملية ملجد  هللا واسول تطب م ال الت اا  األ ثا  مجدا ب ألا
الفقدية أقدا  الشرعية واأل ثا   نلو اً جامدع ب أو أعماً  وأ ثاماً اثبتة ب وإمنا مي جبان  الجلوص

 . وم  ا ع اع صولوية وأمهية وقائ  علمية ب ومواز ا دقيقة   حُيسُجدا إ  أملدا بشرية ب واستجباطاا
مم ب و اا  الدعاع علماء علر علماء السلف ودعاام ب قتن    يجبغي للدعاع أا ي مدوا بوقائ  

وقائ  العلر ال   يعيشوا قي  ب وما مو  املعا ري  ب ققد يثوا قيدا م  الوقائ  واأل داث ما يشاب 
املواَّقوا يف كل  قيدا ب والعلماء ثلوقائ  واأل داأكرر مطابقة هلا ب قثلما تقااب  العلوا تشاهب  ا

علر ب مم أدا  الجاس ل تياجاا علرمم ب ولألسالي  الجاقعة قي  ب ق  يغي شيء ع  
 (129)شيء .
مد  مواقد  خت يجددا يف الشدبثة العامليدة ب ومجددا   واللقداءاا واياضدراا وتث  تج يل تلك الدداوس  

عددأل الشددبثة العامليددة مدد   كمددا تثدد  عرضدددا. والطريددا إىل هللا ب وموقدد  أاشدديف موقدد  طريددا اإلسدد   ب 
امللددادا التاليددة   موقدد  يوتيددو  ب والبودكاسدد  ب وسدداوند كدد ود ب وتثدد  اسددتخدا  خا ددية البحددث يف 

 .  سم الشيخ اياضر أو اسم الأل م  اإلذاعي أو التلفاز م ال املواق  بثتابة ا
ب  يددددث تضددددم  مت ددددر جوجددددل  يفملشددددايخ ااا دددة لتطبيقدددداا ال ا سددددتفادع مدددد  كمدددا تثدددد  

وحتتدددو  مددد ال  يتسددد  اتدددا  لددد كر أندددائدم ب يف العدددامل اإلسددد مي  املشدددايخ ثردددري مددد  مشدددامريلتطبيقددداا 
   . لبعي الثت وقتاو  وشروا هلم التطبيقاا عل  داوس 

 
  : إشغال وقت األبناء يف السيارة مبا ينفعهم االستخدام الرابع

تث  أا تثوا شاشة السيااع وسديلة إلشدغا  األبجداء يف السديااع بدد ً مد  أا للدو كدل وا دد 
بفضددو  احلددديث مدد  اقاقدد  يف السدديااع ب أو بفضددو  الجظددر وخبا ددة أو يتشدداغل مددجدم جبدددازال الدد كي ب 

عجددد اإلشدداااا املروايددة ب أو السددري يف الشددوااع امل دهددة الدد  تتباطددو قيدددا  ركددة السددياااا ب  ددمل الوقددوع 
 إىل ما يسر م  الجظر اير  . الفضولية ولراا قادا م ال الجظرع 

  مايلي م   وا إشغا  وق  األبجاء يف السيااع اا يجفعدم و
 
  يف الشاشاا اإلضاقية س  األبجاءتشغيل مايجا -أ

ومددي تقددد  هلدد ال يف السددجواا األخددريع قجددواا دعويددة متخللددة يف شددؤوا األطفددا  ب   دددرا
 
 ب بتلرع . 149-143لبيانو  ب ص لاملدخل إىل علم الدعوع  (129)
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أقد   الرسدو  الفتة مايجاسبدا م  الألام  واملسابقاا الرقاقية ب والتعليمية ب وال قيدية ب وم  ذلدك   
اقدا الثرري مد  األطفدا  ب وقدد  ددر كدم مائدل مد  مد ال األقد   الجقيدة الد  تتو ال  تستدو  املتحركة 

م  أمداع ال بية اإلس مية ب وختلو م  اياذير الشرعية ب و تشثل خطراً علد  أخ قيداا الدج ء 
أبجاء املسلممل ع  متابعة القجواا الفضائية الت ااية ال   مي  الغدث تلك القجواا وأغج   .املسلم 

 . يف براأدا املوجدة ل طفا م  السممل 
م خت يجد  يف مواقد  الشدبثة العامليدة  طفدا    واأل شيد املجاسبة لوكرري م  تلك الألام  واألق 

 تث  تج يلدا م  تلدك املواقد  وخت يجددا يف أداع مد  أدواا التخد ي  املتجقلدةاملواق  الدعوية ب و  وخبا ة
  .يف الشاشاا اإلضاقية   تشغيلدا ب مرل   األقراص الضوئية ب أو أ اب  ال اكرع وبطاقااا 

أو كاند  مرتبطدة بشاشدة السدائا العاملدة   الشاشاا اإلضاقية تعمل بجظا  أنداويدد وإذا كان
ب  وقددد سددبا بيا ددداقيضدداع إىل تلددك امللددادا   امللدددادُا املرتبطددُة للشددبثة العامليددة بدد لك الجظددا    

عددأل الشددبثة للقجددواا الدعويددة ب وتثدد  اسددتقبا  مدد ا البددث البددث التلفدداز   ويدددخل ضددمجدا اسددتقبا 
 بوسيلتمل مها  يف شاشاا أنداويد ية الدول

 يتضم  براً  ياً لثرري م  القجواا الدعوية .  الوسيلة األوىل   موق  يوتيو  ومو
ب ومدي تطبيقداا تتديع تشدغيل مد ال  يف مت ر جوجدل الدعوية تطبيقاا القجوااالوسيلة الرانية    و 
  . (131)نداويديف أجد ع أ القجواا

ومد    القجدواا الدعويدة قيددا  داع الوجدود  لبدث التلفداز  ب ولثد  سدتقبا  اومجا  وسائل أخر  
  (131) . قليلة ا دو   الياً    قدي

ب وإذا كاا لد  مدؤ ء األبجداء مهدة عاليدة يف التحلديل العلمدي واغبدة يف ا سدت ادع مد  املعرقدة 
 مقدرااام ا امعيدةأو  جدام دم الدااسدية وكتدبدم املداسديةعرا بعي املواد التعليميدة ااا دة اقيمث  

ب كما أا موق  يوتيو  حيدو  الثردري مد    يث تضمج  الثت  الجاطقة قراءع لبعي املقرااا الدااسيةب 
 . مقاط  الفيديو ااا ة بشرا تلك املجام  واملقرااا

 
 مشااكة امللفاا بمل السائا والركا املشامدع ا ماعية و  -  

مو َّلة    إذا كان عأل شاشة السائامادع وا دع تث  للسائا والركا  ا ش ا  يف مشامدع   
تطبيا قجاع و  ب (19191( ب )dev jascoوك مها م  تطوير )كيف قجاع  و  ب نسم تطبيا قجاع    م  م ال التطبيقاا(  131)

 . (191)ب ( Chrome Technology Company)ومو م  تطوير  الجد 
 ( .VM300)و( VM500)   مردددل القطعدددةإضددداقة قطعدددة تدددؤد  دوا طبدددا ا سدددتقبا  اهلدددوائي مددد  مددد ال الوسدددائل   (  131)

للدخو  إىل مواق  شاشة السيااع  يفواستخدا  متلفع الشبثة . ( ب ومي خدمة غري أانية IPTVواستخدا  تقجية )
( . وتثدددد  www.mobi.oui9.com( ب و)www.mobi.tv2.frمتخللددددة يف البددددث التلفدددداز  مرددددل )

 .والقط  املشاا إليدا يف الشبثة العاملية ( ب IPTV)تقجية ا ط ع عل  تفا يل 
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ب ويددتم حتديددد املددادع املعروضددة الشاشددة السددقفية و شاشدداا مسددجد الددرأس ومددي للشاشدداا اإلضدداقية 
 . والتحثم قيدا م  شاشة السائا 

امللفداا املخ ندة  تشدغيل تعديخدمدة تتدوقر يف شاشداا أنداويدد ب و قددي مشدااكة امللفداا وأما 
شاشدة السديااع ام علد    مدايف أجدد ألجد ع ال كية للركدا  ب وكد لك تشدغيلع عل  ايف شاشة السياا 

ب ومد ال املشدااكة تتديع املشدامدع  الفيدديوسدواء يف ذلدك اللدوا والسدمعياا و  والشاشاا اإلضاقية ب
 جدازال ال كي .ا ماعية لتلك امللفاا ب بد ً م  أا يجفرد كل ااك  اشامدع مامو   ا يف 

 
لسددددتخدا  فدددداا الوسددددائ  ايفو ددددة يف شاشددددة السدددديااع إىل األجددددد ع ال كيددددة وتثدددد  بددددث مل

  يتديع للشاشدة إاسدا  ملفاادا إىل جدداز ولثجدب  (132)(Air Pinتطبيقاا  للدة هلد ا الغدرا مردل )
ل ولثجد  يتعدرع علد  أكردر مد  جدداز مسدتقبِ املرب  يف الشاشة ل أا التطبيا املرسِ م   وا د قق  ب

 .  قق  واإلاسا  إىل ا خر يقط  اإلاسا  إىل األو   يرسل إ  إىل وا د
يد  ملفداا ا دداز تديع تقلومدو يب  (133)(Air Wireأكرر ا  اقية مرل ) وتتوقر تطبيقاا أانية
تطلد  اتلدا ً ولثجد  يويتديع قدتع ملفداا الشاشدة يف أكردر مد  جدداز ب والشاشة عل   دد سدواء ب 

 . (134)امللفاا يف كل م  ا داز والشاشةلتلفع  للشبثة العاملية وإعطاء الل  ية
شاشدددة ا مددداعي مللفددداا الوسدددائ  مددد  يسددتطي  األ  يف الدددر  ا الطويلدددة إشدددغا  أبجائددد  للبددث و 
ال كيددة الدد  حيملو ددا معدددم يف السدديااع ب ومدد    يسددتفيدوا مدد  كتددو ا تلددك أبجائدد   أجددد عإىل السدديااع 

  . ة التقجيةامللفاا ويثتسبوا خألاا عملية يف م ال املسول
ألبجائد  أو مراققيد  مسدابقة يف شدري  مسدموع أو كاضدرع مرئيدة وهب ا يستطي  الداعية أا يجظم 

يف السيااع ب  يث يستم  كل مجدم أو يشامد امللف عأل جددازال الد كي ب وتثد  أا يسدتخد  كدل 
 دد الفائ  مجدم .عليدم وحياملسابقة أستلة أ د الركا  طرا ي   مجدم ناعة األذا ااا ة جبدازال ب

 
 اإلعداد ملا يجبغي مشامدت و  لكتشاع خلائم الشاشااإشغا  األبجاء  -أ 

ال يف تشددددغيل امللفدددداا املخ نددددة يف الشاشددددة أو أدواا تثدددد  للداعيددددة ا سددددتعانة للراكدددد  جددددواا  
ثد  التخ ي  امللحقة هبا ب أو البحث عجدا يف الشبثة العاملية إذا كان  الشاشدة متلدلة هبدا . كمدا ت  

  لة يف الشاشدة ب واملسدتقِبلة   الجسدخة املرِسدب ويتطلد  تربيد (35) سبا التعريف هب ا التطبيا اتا  انظدر احلاشدية اقدم(  132)
 يف ا داز ال كي .

 اسددتخد  البا ددث اإل دددااوقددد ب ( Wellink Ltdمدد  تلددميم )ب ومددو  يف مت ددر جوجددلمدد ا التطبيددا يتددوقر (  133)
 . يف مت ر أبل ولثجدا مل تج ع يف اب  أجد ع أبل ال كية م  شاشة أنداويد  وتتوقر نسخة مجب ( 29191)

( ب و DLNA Media Server(   التوشددري علدد  )Settingتم إعطدداء اللدد  ية يف مدد ا التطبيددا مدد  )يدد(  134)
(Remote Access. ) 
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للداعيدددة أا يسدددتخد  جوالددد  ب أو جدددوا  أ دددد مراققيددد  مددد  أقدددراد أسدددرت  الددد ي  يثردددر اكدددوهبم معددد  يف 
السدديااع ب يف ختدد ي  مايريددد تشددغيل  ب   ا سددتعانة بدد لك املراقددا يف بددث تلددك امللفدداا علدد  الشاشددة 

 لستخدا  أ د الوسائل امل كواع سابقاً .
مد  ملفداا الوسدائ  تحضدري ملدا يريدد تشدغيل  يف السديااع ة صبجائد  يف الا ستعان وتث  للداعية

وخبا ة إذا كاا األمر يدمدم مرل اسو  األطفدا  م  الشبثة العاملية ب وتج يل مايجبغي تج يل  مجدا  ب
تج يددل تلددك  -إبشددراع األ   -ب قيتددوىلَّ األبجدداء املتحركددة أو بددرام  األطفددا  املسدد لة أو أ شدديدمم 

ادددا  ويف مددد ا إشدددغا  هلدددؤ ء األبجددداءب  دا يف أ دددد أدواا التخددد ي  املتجقلدددةاملدددواد مددد  الشدددبثة ونسدددخ
 م عل  اكتسا  م ال املداااا ونشرما بمل أقرا م .هل وتداي ب يجفعدم 
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 اخلامتة
أهد هللا تعاىل وأشثرال يف ختا  م ا البحدث علد  مايسدر وأعداا يف إادازال ب وأسدول  تعداىل أا 

مدا يف ايف م ال ااامة أمم الجتائ  ال  تو ل  إليدا والتو ياا ال  أا يجف  ب  كاتب  وقاائ  ب وأوج  
 ضوء تلك الجتائ  .

 
يف دعدددوع  ب وتثددد  اسدددتخدامداشاشدددة السددديااع وسددديلة مددد  وسدددائل الددددعوع إىل هللا تعددداىل  -1
ا سدتماع إىل القدرآا مد  خد   ذلدك  يتحقداو . مد  اكدا  سدياات    ب ودعدوع ا خدري  نفس   السائا
وإذا علددم  والثتدد  الجاطقددة .والددداوس العلميددة ب اياضددراا و ب  ةالشددريف ةديددث الجبويددا واأل ب الثددرم

قيجبغدي لد  ا سدتفادع ب الداعية م  نفس  أا تشغيل ملفاا الفيديو  يشغل  ع  مدا  قيدادع سدياات  
 .امللدواع  ب واياضدراا والدداوس العلميدةالدعويدة ملشامدع بث القجواا الفضائية م  م ال ااا ية 

 مايشغل ب  السائا ومراققوال أوقاام يف السيااع . م  أقضلتلك الوسائ   مشامدعاستماع و و 
ختتلددف شاشدداا السددياااا يف إمثانيااددا الفجيددة ب وقدددااا علدد  تشددغيل ملفدداا الوسددائ   -2

ب  دددي تشددب قالشاشدداا العاملددة بجظددا  أنداويددد وأمشلدددا وأوسددعدا يف ذلددك ب مدد  امللددادا املختلفددة 
ولثدد  طاقتدددا ا سددتيعابية يف حتميددل التطبيقدداا  لعاملددة هبدد ا الجظددا  با احلواسددي  اللو يددةا ددوا ا و 

ب كدودع ول لك يو ي البا ث بعد  التوس  يف م ا األمر ب وا قتلداا علد  التطبيقداا الضدرواية 
مللفددداا داخدددل يفيدددد يف إدااع االددد   اتدددا   (ES)وخبا ددة الددد  تدددؤد  أكردددر مددد  و يفدددة مرددل تطبيدددا 

التج يددل مجدددا ونقدددل و  ويفيددد يف الدددخو  إىل مواقدد  التخدد ي  السدددحايب صكرددر مدد   سددا ب الشاشددة 
 امللفاا م  ألد  خر .

ملادا تشغيل الوسائ  يف شاشاا السياااا متجوعة ب قمجددا مدايرتب  للشدبثة العامليدة    -3
ب  تر مجدددا مددا ياللددل  السددحايب . و  العامددة ب والقددرصاملواقدد  ب و  يبومددي   مواقدد  التخدد ي  السددحا

ومددددي   األقددددراص الضددددوئية ب وأ دددداب  الدددد اكرع  -ومددددي األكرددددر شدددديوعاً يف الشاشدددداا  -للشددددبثة 
 وبطاقااا ب وا وا ا ب واألجد ع اللو ية . 

تخلدديم كددل ملدددا لجددوع مدد  بوذلددك ل سددتفادع مدد  مدد ا التجددوع  الداعيددة   ويو ددي البا ددثُ 
موقددد  التخددد ي  العدددا  يوتيدددو  ملشدددامدع اللقددداءاا مددد  الددددعاع لددديم قددديمث  خت  ملفددداا الوسدددائ  

األقدددراص الضدددوئية للقدددرآا الثدددرم ب وبطاقدددة الددد اكرع للثتدددا  الجددداطا ب وإ دددب  الددد اكرع والعلمددداء ب و 
سددديااع ملدددادا تشدددغيل الوسدددائ  املتدددوقرع يف شاشدددة حبسددد  وذلدددك للمحاضدددراا املرئيدددة .... اخل ب 

 للداعية الو و  إىل ملفات  يف الشاشة . ييسرالتخليم وم ا الداعية ب 
لجظدا  أنداويدد لفازيدة الدعويدة إبنتداأ تطبيقداا جدواا التالبا دث القدائممل علد  الق ييو  -4
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جدددددا د مسددددتفييل   وإات تدددددا يف مت ددددر جوجددددلب عددددأل الشددددبثة العامليددددة قجددددواام بددددث تتدددديع اسددددتقبا  
  . االسياا شاشاا اومجدا  ب  ا الجظا األجد ع العاملة هب مستخدمو
تا ملالثدا  رية اختياا مشغل الوسائ  ال   يريدال إذا كان  الشاشة تعمل بجظا  أنداويد ق -5

ستخدا  مشغ ا الوسائ  ال  تتضم  خا ية إ داا امللفاا ل يو ي البا ثم  مت ر جوجل ب و 
ا قبل إغ ا كاا يعر   م ال ااا ية تيسر استتجاع تشغيل آخر ملف  ألا األخريع ال  م تشغيلدا 

يف اتلد للملفاا تتيع التشغيل املتتام يو ي ك لك لستخدا  املشغ ا ال  و  الشاشة .
 . الوا د

ايفو ة يف  -تث  للداعية ال   يجتف  م  جدازال ال كي يف تشغيل ملفاا الوسائ   -6
ب وتتم م ال  تشغيل تلك امللفاا يف شاشة السيااع أا يوا ل -ا داز أو يف الشبثة العاملية 

خا ية املوا لة عأل   املجف  املساعد يف الشاشة ب أو خا ية بلوتوث ب يف الشاشاا ال   ملك 
قيمث  موا لة ال  ملك تلك ااا ية وأما يف شاشاا أنداويد  ا تلا  للشبثة العاملية ب
ااا ة و الشاشة  التطبيقاا املربتة يفعأل م  مواق  خت يجدا يف الشبثة تشغيل ملفاا الوسائ  

كما تتيع شاشاا أنداويد م ال املوا لة   .وغريما املواق  مرل ساوند ك ود ويوتيو  تلك ب
 لستخدا  تقجية دلجا غري السلثية .

 فادع مدد  شاشددة سددياات  أ  تشددغل  تقجيااددا عدد يو ددي البا ددث الداعيددة الراغدد  يف ا سددت -7
ب داء املفاسدد مقدد  علد  جلد  امللدداحل ألا  وايدة  يدؤد  إىل وقدوع احلددوادث املر ب  دا تد  مددا  قياد

  واملسلم مجدي ع  إلقاء نفس  إىل التدلثة .
ا سدددتعانة  للشاشدددة دوا ا نشدددغا  عددد  مددددا  القيدددادع   ماييسدددر للداعيدددة ا نتفددداع  ومددد  أمدددم 

  ريددد تشددغيل  يف شاشددتملددا يالداعيددة أا لطدد  للراكدد  جددواا ال يف البحددث عدد  امللفدداا وتشددغيلدا ب و 
ب ول  ددا يف  ألددد وا دددامللفدداا الدد  يريددد تشددغيلدا يف  وجيمدد ب  يوميدداً أو أسددبوعياً علدد  أقددل تقدددير

يف  بحددث عجدددالل تغليشددومدد      ب ومدد ا يسدددل و ددول  لتلددك امللفددااإ ددب  أو بطاقددة للدد اكرع 
حبسد  مواسدم   مدا يسدمع  يف سديااتالداعيدُة دَّ عِدأا يُ التخطدي     ومد  ذلدك أاجداء القيدادع .الشاشة 

ققبددل دخددو  امضدداا جيمدد  مددواد نعيددة ومرئيددة عدد  مدد ا الشدددر اددا يتجاسدد  مدد  قدسدديت  الطاعدداا   
 وقضيلت  ب وقل مرل ذلك يف مواسم الطاعاا األخر  كعشر ذ  احل ة ب ويو  ا معة .
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 مراجع البحث
 : املطبوعات القسم األول

 القرآا الثرم . -1
اموس ب كمددد مرتضدد  احلسدديي ال بيددد  ب  ققدد  عدددد مدد  اتأ العددروس مدد  جددوامر القدد -2

 .  1936-ه1416ايققمل ب وزااع اإلع   ب الثوي  ب 
الجاشددر  داا ب    عمددرو بدد  غرامددة العمددرو  ايددقب حت ابدد  عسدداكرب  دمشددا مديجددة اتايددخ -3

  .   1995 -مد  1415 ب بريوا ب الفثر للطباعة والجشر والتوزي 
 -مددد  1419 الطبعددة األوىل ب ثتدد  العلميددة ب بددريوا بداا ال ميب ب تدد كرع احلفدداظ ب الدد -4
1993   . 

ب ال مدد   ب حتقيددا أهددد كمددد شدداكر وآخددري  ب داا )سددج  ال مدد  ( ا ددام  اللددحيع  -5
 احلديث ب القامرع .

 أكتددددوبر-سدددبتمألب   2116ديسددددمأل  -دليدددل التسدددوا ب مثتبددددة جريدددر ب للفدددد ع ندددوقمأل  -6
2117   . 
ب شددركة قددواد ب الددو  ا املتحدددع األمريثيددة ب  2113ل املالددك لسدديااع إكسبيديشدد  دليدد -7

 الطبعة األوىل .
ذيدل طبقداا احلجابلدة ب ابد  اجد  احلجبلددي ب حتقيدا د.عبددالره  بد  سدليماا العريمددمل ب  -3

 .  2115 -ه 1425مثتبة العبيثاا ب الر ا ب الطبعة األوىل 
عبدددالقادا و  شددعي  األانددؤو اد ب ابدد  قدديم ا وزيددة ب حتقيددا زاد املعدداد يف مددد  خددري العبدد -9

ب ااامسدددة عشدددر الطبعدددة بلبجددداا ب ومثتبدددة املجددداا اإلسددد مية للثويددد   الرسدددالة األاندددؤو  ب مؤسسدددة
 .   1973 -مد  1417

  ب آخدريو  شعي  األانؤو سج  أيب داود ب سليماا ب  األشعث الس ستا  ب حتقيا  -11
  .   2119 -مد  1431ب  الطبعة األوىلة ب العاملي الرسالة داا

 ددحيع البخدداا  ب كمددد بدد  إناعيددل البخدداا  ب حتقيددا د.ملددطف  ديدد  البغددا ب داا  -11
-ه1414بددددريوا ب الطبعددددة ااامسدددددة ب -اليمامددددة للطباعددددة والجشددددر والتوزيدددد  ب دمشددددا-ابدددد  كرددددري
1993 .   

تبدة املعدااع للجشدر والتوزيد  ب  حيع سج  أيب داود ب كمد   در الددي  األلبدا  ب مث -12
 .  1993 -ه 1419الر ا ب الطبعة األوىل 
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 حيع سج  ال م   ب كمدد   در الددي  األلبدا  ب مثتبدة املعدااع للجشدر والتوزيد  ب  -13
   .2111 -ه 1421الر ا ب الطبعة األوىل 

وتعليددا   ددحيع مسددلم ب أبددو احلسددمل مسددلم بدد  احل دداأ القشددري  الجيسددابوا  ب ترتيدد  -14
كمدددد قدددؤاد عبددددالباقي ب نشدددر وتوزيددد  إداااا البحدددوث العلميدددة واإلقتددداء والددددعوع واإلاشددداد لململثدددة 

   .1931-ه1411العربية السعودية ب 
ثتدد  العلميددة ب حتقيددا علددي و جددي الطجطدداويمل ب داا ال دديد اادداطر ب ابدد  ا ددوز  ب  -15

 .   1979 -مد  1399 داا الفثر ب دمشا ب الطبعة الرالرة ب
قددددتع البدددداا  بشددددرا  ددددحيع البخدددداا  ب ابدددد    ددددر العسددددق   ب حتقيددددا كمددددد قددددؤاد  -16

 .  عبدالباقي وك  الدي  ااطي  ب داا الفثر للطباعة والجشر والتوزي 
املددددخل إىل علدددم الددددعوع ب د.كمدددد أبدددو الفدددتع البيدددانو  ب مؤسسدددة الرسدددالة ب بدددريوا ب  -17

 .  1991-ه1412الطبعة األوىل ب 

إشددراع  د عبددد هللا ب   يوآخدر  شدعي  األانددؤو مسدجد اإلمددا  أهدد بدد   جبدل ب حتقيددا  -13
 .    2111 -مد  1421ب  الطبعة األوىلب  مؤسسة الرسالةب  ب  عبد ايس  ال كي

معرقة أسامي أاداع الجيب  ل  هللا علي  وسلم ب أبوزكر  حيي ب  عبدالوما  بد  مجددع  -19
 ه .1411غ او  ب املديجة للتوزي  ب بريوا ب الطبعة األوىل ب ب حتقيا حيي  تاا 

 
 *مواقع الشبكة العنكبوتية : القسم الثاين

 .( archive.org)أاشيف  -1
  .( ar.islamway.net)طريا اإلس    -2
 . (ar.wikipedia.org/wiki)املوسوعة احلرع  -3
 ( .disk.yandex.com) ندك  للتخ ي  السحايب  -4
 (dro-s.com)م  الداوس العلمية جا -5
  ( .islamhouse.com)داا اإلس    -6
 ( .kt-b.comجام  الثت  امللواع ) -7
 ( .mega.nz)مي ا للتخ ي  السحايب  -3
 . (mycloud.com)القرص السحايب ما  ك ود  -9

 . (roadmaster.com.co)شركة اودماس  لشاشاا السياااا  -11
 ( .sa-ar.gmcarabia.com) شركة    للسياااا -11
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 ( .soundcloud.comساوند ك ود ) -12
 ( .uqu.edu.saجامعة أ  القر  ) -13
  . (way2allah.com)الطريا إىل هللا  -14
 ( .www.4shared.com)قوا شريد للتخ ي  السحايب  -15
 ( .www.adslgate.com)مجتد  البوابة الرقمية  -16
 . (www.alobody.net) الشيخ كمد   ر العبود  -17

  ( .www.alukah.net)األلوكة  -13
 . (www.android.com/auto)نظا  أنداويد اااص للسياااا  -19
 . (www.ashampoo.com)بر م  شامبو للجسخ  -21
 ( .www.box.com)بوك  للتخ ي  السحايب  -21
 ( .www.bthcast.com)بث كاس   -22
 . (www.ce4arab.com)مجتد  الثمبيوتر الثفي  -23
 . (www.dlna.org)تقجية دلجا  -24
 ( .www.dropbox.com)داو  بوك  للتخ ي  السحايب  -25
 (www.google.com) شركة جوجل -26
 . (www.imamu.edu.sa)جامعة اإلما  كمد ب  سعود اإلس مية  -27
 .( www.islamweb.net)إس   وي   -23
  . (www.iu.edu.saا امعة اإلس مية ) -29
 ( .www.mediafire.com)ميد  قاير للتخ ي  السحايب  -31
 . (www.mirrorlink.com)تقجية مريواليجك  -31
 . (www.mobi.oui9.com)استقبا  البث التلفاز  يف أجد ع أنداويد  -32
 . (www.mobi.tv2.fr)استقبا  البث التلفاز  يف أجد ع أنداويد  -33
  .( www.mp3quran.net)للقرآا الثرم املثتبة اللوتية  -34
 . (www.tech-wd.com)عامل التقجية  -35
 . (www.youtube.com)يوتيو   -36

 م ترتي  م ال املواق  حبس  األجبدية اإلالي ية لعجاويجدا . *
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 (2..................)........................................ أوً    أمهية موضوع البحث
 (3.............................................................)اثنياً   تساال ا البحث 
 اثلراً   الدااساا السابقة 

 (4................................................................)   مراج  البحثاابعاً 
  خامساً   مجد  البحث

 (5.......................................................) لطلحاا البحثسادساً   م
 الوسائ  ملفاا -1
  شاشاا السياااا -2
 (6...........................................................)......األجد ع ال كية -3

 (7....................)............................................ سابعاً   قيود البحث
 

 املبحث األول
 مصادر تشغيل ملفات الوسائط

 الجوع األو 
 امللادا غري املرتبطة للشبثة العاملية
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 بشاشة أنداويد امل ودع هب ال التقجيةطرا اب  األجد ع ال كية 
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 الجوع الرا 
  امللادا املرتبطة للشبثة العاملية

 (15........).................................. اب  شاشة السيااع للشبثة العامليةطرا 
 امللدا األو    مواق  التخ ي  السحايب

  تعريف التخ ي  السحايب -أ
 (16.....................................)حدا املواق  السحابيةمسا ة التخ ي  ال  تتي - 
 متطلباا خدمة التخ ي  السحايب -أ
 كيفية اق  امللفاا م  احلاسو  املثتيب أو ايمو  إىل السحابة -د
 (17.........................)كيفية تشغيل امللفاا املخ نة يف مواق  التخ ي  السحايب  -ه

 العامة املستخدمة للدخو  إىل مواق  التخ ي  السحايب أمم التطبيقاا 
 تطبيا القرص السحايب الشخلي -1
 (13....................................................)تطبيا مستثشف امللفاا - 2

 التطبيقاا العامة املستخدمة للدخو  إىل مواق  التخ ي  السحايبأمم معايري مواوقية 
 امللفاا م  موق  التخ ي  السحايب إىل الشاشةكيفية تج يل  -و
  (19.........................................)التخ ي  يف األقراص السحابية الشخلية -ز

 (21..............................................) امللدا الرا    مواق  التخ ي  العامة
 موق  يوتيو  -أ

 (21....................................................).......مواق  البودكاس  - 
  (22.........................................)..................موق  ساوند ك ود -أ

 (23.......................) . امللدا الرالث   تطبيقاا تشغيل امللفاا اللوتية الدعوية
 املبحث الثاين

 ية ملصادر تشغيل الوسائط يف شاشات السياراتاالستخدامات الدعو 
 (24...............................)ديرة يف الدعوع إىل هللا تعاىل أمهية األخ  للوسائل احل

 (25..........)....... مد  الجيب  ل  هللا علي  وسلم يف إاداع اللحابة اضي هللا عجدم
 (26...................................) لسيااعضرواع انتفاع السائا ومراققي  صوقاام يف ا

 (27.........................) كيفية استخدا  ملادا تشغيل ملفاا الوسائ  يف الدعوع
  ا ستخدا  األو    ا ستماع إىل القرآا الثرم

 (23.........................................................)إذاعاا القرآا الثرم  -أ
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 (29..........................................)أشرطة الثاسي  واألقراص الضوئية  - 
 أدواا التخ ي  املتجقلة واألجد ع ال كية ومواق  التخ ي  السحابية -أ

 أمم مواق  تج يل ملفاا القرآا الثرم
 (31...........)....................................طرا تسمية امللفاا اللوتية القرآنية

  (31..................................................)تجظيم امللفاا القرآنية بعد تج يلدا
 (32.......................................................)تطبيقاا القرآا الثرم  -د
 (33................)..........................................مواق  التخ ي  العامة -ه

 ا ستماُع إىل الثت  الجاطقة ا ستخدا  الرا   
 ملفاا الثت  الجاطقة  -أ

 (34......................................................)تطبيقاا الثت  الجاطقة - 
   (35).......................................ة وتطبيقااا  الجاطقتالفرا بمل تس ي ا الث

  مواق  الشبثة العاملية -أ
 أمم مايجبغي ا ستماع إلي  م  الثت 

 (36..)... مشامدع الداوس العلمية واياضراا العامة وا ستماع إليداا ستخدا  الرالث   
 (37...........)استماع الداوس واياضراا ومشامداا طريا م  طرا طل  العلم الشرعي
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   تشغيل مايجاس  األبجاء يف الشاشاا اإلضاقية -أ

   (39.......................)اعية ومشااكة امللفاا بمل السائا والركا املشامدع ا م -  
 (41.......) واإلعداد ملا يجبغي مشامدت  لكتشاع خلائم الشاشااإشغا  األبجاء  -أ 

 (42...........................................................................) ااامة
 (44..........................................................)......... مراج  البحث

 القسم األو    املطبوعاا
 (45............................................) القسم الرا    مواق  الشبثة العجثبوتية

 (47)...................................................................قدرس ايتو ا


